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Aan de samenstelling van dit Engels- Nederlands handelswoordenboek,

vrucht ener meer dan 25-jarige practijk in dienstvan een wereldonderneming,
is het volgende ten grondslag gelegd.
7. H etwerk is zo ingericht,dathetgebruik van een çalgem een'woordenboek

naast dithandelswoordenboek overbodig is.Tussen de taalvan hetbedrijfsleven
en detgewone'taalismoeilijk een scheidingslijn tetrekken.Datdeeerstehoofdzakelijk zou bestaan uit een,zijhetook groot,aantalspecifiekehandelstermen,
is een algem een dwaalbegrip.
2. Gestreefd i
s naar de grootst mogelijke volledigheid.Telkenmale zagen wi
j
onsgesteld voor de vraag:opnemen ofniet? Bijdebeantwoording dezer vraag
hebben wij ons steeds laten leiden door de overweging, dat een Engels-

N ederlands handelswoordenboek veelm eer dient te geven dan een NederlandsEngels,aangezien het gebruik er van .
zich niet zal bepalen tot hen die corresponderen ofvertalen, doch zich tot een veelwi
jder kring zaluitstrekken.Alles

watkan voorkomen in geschriften welke ook maar in verwijderd verband
staan tothetbedrijfsleven moet men in een woordenboek als ditniet vergeefs
naslaan.Om die reden zijn ook minder ofweinig gebruikelijke woorden en uitdrukkingen en zelfs archaïsmen opgenomen.Voorts hebben wij bij de samenstelling hetooggehad op handelsscholen en andereinrichtingen vanvakonderwijs
en - ten slotte,doch niet in de m inste plaats - op geoefende correspondenten

entranslateurs;dezentochgebruikenbijvoorkeur,behalveoorspronkelijke Engelse
woordenboeken als toxford',iW ebster'enz.,een Engels- Nederlandswoordenboek

om na te gaan ofde uitdrukking welke zijin de gedachten hebben juist is of
pastin het verband waarin zijhaarwensen te gebruiken,ofom te zoeken naar
een geschikteuitdrukking onderhetEngelsetrefwoord waaronderzijverwachten
die te zullen vinden.De consciëntieuze werker za1zich liever deze geringe moeite
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als dwithin short' voor binnenkort, fwithout m ore' voor zonder m eer, idepend
from' i-p-v. i
depend on', tdelay'voor termijn(onderdeninvloedvan hetFranse

<délai') don (the) hand of'voor aan de hand van,Americanismen als ifreight
train' voor dgoods train') Ia raise' voor da rise' Sso' voor (so that'1 tthis data'
voor tthese data' enz.En w at te denken van zinsneden als dwe shallhold on the
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goods so long'(zolang aanhouden!),ithe goodswilldepart our factory within
10 days',(asitonly goesfor (slechts gaat om !)a smallquantity',(wcshiver to
place further orders with them' (zijn huiverig om . !!), (their both letters'
(hun beide brieven!),fraaiigheden gelijk men die nietbijuitzondering,doch
regelm atig

aantreft in Engelse brieven van zelfs de grootste ondernem ingen

en die voor den Engelsman abracadabra zijn,zijn lachlust63ergernisopwekken
en totallerleimisverstand kunnen leiden.W aarbijwijvandensti
jl:dienvan het
dwe-herewith-beg-to-refer-to-your-favour'-Engels, m aar niet spreken.

Kortom,wijhebben er naargestreefd,aan dit woordenboek de voordelen te
verbinden welke een thesaurus,een idiom atisch of naslag-woordenboek bieden
en de betekenis en gebruikssfeer der woorden door sprekende equivalenten of,

alfabetisch geordende,voorbeelden zo duidelijk mogelijk weer te geven. Zelfs
grammaticale voorbeelden meenden wij hier en daar niet te kunnen ontberen.
3. W i
jhebbengemeend,datin ditwoordenboek geen Americanismen mochten
ontbreken,niet alleen om ze als zodanig te signaleren,doch ook opdat de lezer
van Amerikaanse brieven, couranten enz. niet licht vergeefs zou zoeken.
Trouwens,juist op het terrein van den handel treft m en veel Americanism en
aan welke in Engeland allengs burgerrecht verkrijgen.Ook gemeenzamewoorden

en zegswijzen,gelijk deze,vooral in hun overdrachtelijke betekenis, kunnen
voorkomen in demeerpersoonlijkebriefwisseling tussen zakenlieden en in andere
minder vormelijke schrifturen,hebben een plaats gevonden.Zij zijn voorzien
van de aanduiding Cgem eenz.,echter alleen daar waar het gemeenzam e karakter

niet voldoende uit het Nederlands equivalent blijkt.
4. ln een handelswoordenboek,breed opgezet,kan m en bepaalde technische
uitdrukkingen niet missen, zom in als scheepvaarttermen. Ook hieraan hebben

wijduseen plaatsingeruimd,daartoein staatgesteld doordewelwillendemedewerking en voorlichting van deskundigen, wien hier gaarne onze dank w ordt
gebracht.
J. Samenstel
lingen en afleidingen zijn, behoudens enkele uitzonderingen,
gegroepeerd in één artike! of onder het hoofdwoord. Het gerief van de op deze

wijze verkregen overzichtelijke indeling en de besparing aan ruimte wegen
ruim schoots op tegen een kleine onregelm atigheid in de alfabetische volgorde.

Uitgebreide artikelen zijn zo veelmogelijk gesplitst (volgenseen nieuw plan),
hetgeen de overzichtelijkheid bevordert en het vinden van plaatsen waarnaar
verwezen wordt vergemakkelijkt.
6. Hetgebruik van kantoor-jargon,in hetNederlandszowelalsin hetEngels,
is zoveel mogelijk gemeden.
/. Sommige artikelen zijn onder twee of meer trefwoorden opgenomen,
hetgeen wel ruimte kost, doch vollediger artikelen vorm t. Daarenboven is

veelvuldig gebruik gemaakt van verwijzingen, ten einde den gebruiker
onmiddellijk den weg te wijzen naar verdere uitdrukkingen of voorbeelden.
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8. De afkortingen zijn zö gekozen,datzijvoor zichzelfspreken en een verklaring overbodig maken.Opgemerkt dient alleen,dat in den ondertitel tadj.'
of (met adj.'het begrip tadjectief' in ruimen zin is opgevat:het sluit tevens
bijvoeglijk gebruikte deelwoorden en zelfstandige naamwoorden in.
9. W at de spelling van het Nederlands aangaat, is rekening gehouden m et

hetbesluitderRegering (Koninklijke Besluiten van 8 Juni1939)om de tnieuwe
spelling' voorzoveel betreft te' <o' en dsch' te handhaven en ten aanzien van
geslacht en voornaamwoord de regels van De Vries en Te W inkel te herstellen.

Dat dit werk voor verbetering vatbaar is, daarvan zijn wij ons ten volle
berllst.W ijvertrouwen niettemin,datheteen practischegidszalblijken te zijn
de erste in zijn soorten van dezen omvang - en houden ons,methet oog
op eventtllen herdruk, voor opm erkingen aanbevolen.

's-Gravem age,October 1939.
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a, een;34.- pound,3d.per(het)pond;
twice- year,tweemaalperjaar;of-

a'ide

nietigingvan deneis;tomake (allow)
an o ietsvan den prijslaten vallen;
stringentmeasuresforthe- of,streng'
e
m aatregelen ter beteugeling van.

sizw evengroot,van dezelfde grootte; ahattoi
r,(openbaarlslachthuis,abattoir.
f 3 - week, f 3 per week;M r A ., abb, inslag,kettingdryad.
- bi
redor of the X Co., de heer A., abbot e10th,zie m onk's c10th.
commissarisderX Mij;- Mr X,een abbreviatw af-, verkorten; -d address,
zekere heer X .
verkort adres.
A1,A-one, eersteklas (in Lloyd's Re- abbreviation, af-?verkorting.

gister);(gemeenz.)prima,puik.
abaetela tzl?zzer.l,manillahennep.
aba
ek, terug,achteruit;to lay (hraee)
(
seheepv.j,tegenbrassen;tobetaken
(thrown,cast)o van zijn stuk gebracht (uit het veld geslagen) zlln.
abaft(aeheepv.j,(naar)achter,achteruit,
achterschip.
abandon,verlaten;prijsgeven,opgeven;
afstaan,afstand doen van;afzlen van,
laten varen; abandonneren; eoffee
ved,koffie zonder kooplust; if ship
and cargo are -ed to the underwriters,the latter az'e ealled abandonees, als schip en lading worden
geabandonneerd,worden de assuradeuren cessionarissen genoem d; - a
vie'w, een mening pri
jsgeven;zieook
field c),gold standard, idea, e-a.
ahandonew cessionaris, vgl. abandon.
abandonment, verlating,enz.,zie abandon;afstand,cessie'
,abandonnement;
rightofo rechtvan abandonnem ent.
abase, vernederen,verlagen;- oneself,

zich verlagen (vernederen).

abasement.vernedering.
abash, bescham en'
, -ed, beschaam d,

verlegen,onthutst (Over,at).

abashment, bescham ing, verlegenheid.
abatable (/
'
ur.),voor vernietiging vatbaar.
abat chauvew uitschotwol.
abatw verlagen,verm inderen'
,verzach-

ABC,abc fook/zg.);- (railway guide),
alfabetische spoorweggids; - shares
(shop), aandelen (lunchroom) der
Xerated Bread Company.
abdicatw neerleggen (v.ambt),afstand
doen (vandentroon,oo/cvaneenrecht).
abdicatiom afstand, enz.,zie abdicate.
abeam (scheepv.j,dwarsscheeps,dwars
OP.
a-begging,zie beg.
Aberdeen,- eutlets,gedroogdeschelvis;
- fi
sh,labberdaan.

aherranee,aherrancy,afdwaling,afwijking.
aberrant,afdwalend,afwijkend.
aberrate. afdwalen,afwijken.
aberration,afdwaling,afwijking; aberratie.
aberuncator,zie averruncator.

abet,helpen tïn ongunstigenzin),zieoek
aid f
lzm.;aanzetten (tot).

abetm ent, hulp, enz.,zie abet.
abetter, abettor, aanstichter,opstoker;

handlanger.

abeyanew tljdelijkeonbeheerdheid,(het)
zonder eigenaar zijn;toestand van
onzekerheid; in o (tijdelijk) onbeheerd; opgeschort,hangende,latent;
hillsin o noodlijdendewissels;businesswasin o in afwachting stonden
de zakrn nagenoeg stil; to hold
(keep) m o aanhouden, voorlopig
laten rusten; to fallinto o ti
jdelijk

ten,lenigen;(in hevigheid)afnemen, in onbruik geraken, t. krachteloos
bedaren, luwen; (y'zfr.) vernietigen; worden, t. rusten.
krachteloos (ongeldig) worden; af- abhor, verafschuwen,verfoeien.
schaffen,uit den w eg ruim en; your abhorrencw afschuw , afgrijzen.
obligation to ....to be -d aceordingly, ahhorrent, werrzinwekkend, m et afuw verplichting om .... wordt dan
schuw (afgrilzen) vervullrnd;- lrom
naar verhouding verm inderd; - a
(to), onbestaanbaar (strildig)met.
price,iets op den prijslaten vallen. a-bid,zie bid :):
abatem ent,verlaging,enz.,zieabate'
,af- abi
danew (het)blljvenbij,enz-,zieabide;
trek, korting, ontheffing; prijsververblijf.
laging'
,plea of- (jur.),weertot ker- abidw blijven;vertoeven;verbeiden;dulEngels H andelswoordenboek

1

abiding

2

ahout

den (verdragen),uitstaan;zichonderno settled (fixed) o zonder vaste
werpen aan (iemallds oordeell;aanx abol
vcir
blijfplaats.
sh, afschaffen, opheffen, vernietivaa
rdqn (v.gevolgen);zieookabiding;
the issuw een afwachtende houding
aannem en;l eannot - the thought,
ik kan het denkbeeld niet verdragen ...
-an,
bybl
,i
va
stho
ud
houde
n; a
jven
bi
j.en aan, zich

gen1een einde m aken aan.
abolitxom abolishm ent!afschaffing,enz.,
zie abolisll.

abid ng, blijvend, duurzaam,vast.
abietie aeid, abitinezuur.
ability,bekwaamheid,bevoegdheid;verm ogen;solventie'
,m v.ot
?à:gaven,ta-

ahom ination, afschuw, verfoeiing; gru-

abominablw afschuwelijk,verfoeilijk.
abom inatw verafschuwen,vegfoeien.

wel; (voor,to); many ofthose eatalog'ues ara sim ply -s.vele diercatalogussen zijn gewoonweg afschuweli
jke
dingen'
, to hold in -, verafschuwen.
lenten;zie ook business c); to the
best of my > naar mijn beste ver- aboriginaladj,oorspronkelijk,inheems'
,
m ogen; - of estatw verm ogen (geldznw.,-s (aborigines),oorspronkelijke
bewoners,inboorlingen.
middelen enz.);we are dubiousasto
their- to ..
.,wijbetwijfelen of zi
j in a-borrowing,zie borrow.
staat zi
jn ....
abort(/fg.),mislukken.
ab initio, ab initio: van den beginne. abortion (/fg.),mislukking.
abintestate (jur.),zondertestament.
abortive(jig.j,ontijdig,mislukt'
,toprove
-, (
abjuration, afzwering.
totaal)mislukken'
,- attempt,verabjurw afzweren, verzaken, bij ede
geefse (tot mislukking gedoemde)
herroepen.
Poging.
ablaque! paarl
zijde.
abound, in overvloed aanwezig zijn;
ablazw ln vlammen;gloeiend L
ook Iig-, overvloeien,overvloed hebben (van,
van,with);to set> in vuuren vlanR
in,with);- in, ook:rijk zijn aan;with,ook'
.wem elen van.
zetten Look fig-b.
ablw bekwaam ,knap;bevoegd;zie ook about c) vool'
z.,om ...(heen),rondom;
om streeks,om trent,ergensin debuurt
ably; to be - t% kunnen, in staat
1
::
(bijm achte)zijn om,vermogen te;Van' Ongeveer, nagenoeg, circa, ::
management,goed(bekwaam )beleid;
Lajgek.. abt); betreffende, omtrent,
- hodied seaman (c/geà.:A.B.), vo1 over;aan,bij,in;wegens'
,bezig met,
m atroos.
aan 't ....
, (meest gemeenz.uitdr.:) l
ably, knap, handig,behendig, op behad no m oney - me,ik had geen geld
kwame wijze; - assisted by, op bebijmij;whatishe-1,waarishijmede
bezig?;wat voerthiJ uit?;svhat is it
kwame wijze bi
jgestaan door.
- 1,waargaathetom ?;mi
n; whatyou
abnegatw zich ontzeggen;(verlloochenen .
are> pasop,watgijdoet;-Christmas,
om streeks Kerstm is;- herw hierin de
abnegation,(verlloochening,zelfverloochening.
abnorm al, abnorm aal.

abnormalit.,abnormaliteit.

abnormity, abnorm aliteit; m onstruositeit.

ahoard,aan boord (van,of;doch gew-l
- ship enz.;ookv.vliegtuig);hardo
vlak naast;-s/sNeptunw aan boord
van hets.s.N.;tofall- (of) a ship,
eenschipaanvaren;toro> aanboord
gaan;to Iay o langszilkom en van;to
putgoods- thetrain (X??zer.),goederen inladen (in de wagons); zie ook
get bj.
abodw verblijf(plaats),woonplaats;of

buurt;- this,hier-,daarom trent;there
is no diflieulty - that,datlevert geen

bezwaarop;wewilljustsee-that,dat
zullen wijweleens zien.
b)bQ'
w.,om; in 't rond, op de been,
in de buurt;heersend;ongeveer,zo-

wat;ophetpunt(om,to);all> overal(in 'trond);ready- qscheepv.j,klaar
om te wenden;week o om deweek;linished, zogoed als af (klaar); you
are-right,u hebt het niet ver mis;
to be - to ..., op het ?unt staan
van (om); I w as - to wnte to you,
ik wildejuist aanuschrijven;togo Lscheepv-j,wenden, over stag gaan

ahove

ahsorb
begeven;to send o naar het b.zenden;from o uithet b.
to be - following advicw hetbeneden abrogatw afschaffen, opheffen,intrekzich achten,iem ands raad op te volken.
Fen; that is- me (my understand- ahrogation, afschaffing,enz-,zie abrogate.
lng),daar kan ik niet bij, dat gaat

above voorz., boven (tegenst-: below);
meer dan; - all (things), bovenal;

mijn begrip teboven;- praise (jus- abrupt,(kort)afgebroken,bruusk,onverwacht, haastig, plotseling; horpicion),boven alletn)lof(verdenklng)
v
er
heve
n;
zi
e
oo
k
bo
ar
d
lc
)
e
n
s
i
gna
tend (v.stijl);steil;plotselingaanden
ture;&('
7œ.,boven,hierboven;from o
dag tredend (v.aardlagen);- deparvan b.af;as > a1s bovenlvermeldl; turw overhaast vertrek.

referred to o bovenbedoeld; --eited, abruption, plotselinge afbreking.
hierboven aangehaald;--indieated,h. abruptness, afgebrokenheid, enz., zie
bonge
aa
venve
dui
rd;
mel-d,m-e
ge
nt
noe
ione
md,
d; --nam ed,
abrupt;overhaastigheid;(altegrote)
--quoted,
beknoptheid.
hierboven genoteerd (opgegeven);h. abscond, zich uit de voeten m aken;
-i
aangehaald; ad)'., bovengenoem d,
ng, ooklvoortvluchtig.
- verm el
d; znw., the -, het boven- abseonder,voortvluchtige.

staande; bovengenoemde (persoon). absencw afwezigheid'
:gebrek (aan,of);
- ofm ind,verstrooldheid;in the- of,
abradw afschuren,(aflschaven.
abrasion, afschuring, (aflschaving;gebijontstentenisvan,bijgebrek aan,
schaafde plek;sli
jtage (v.munten). bijafwezigheid van; in one's> ook:
abrasiveznw.,schuur-,sli
jpmiddel;adJ'
., bijverstek;zieookleavec).

used for - purposes, gebezigd om te absentadJ.,afwezig,absent'
,verstrooid;
schuren.
on
l
e
av
w
z
i
e
l
e
a
ve
c)
;
ely,in geabreast, op één hoogte,naastelkander,
dachten,uitverstrooidheid;--m inded

op een rij;(scheepv.)dwars,op zij; (-ness),verstrooidtheid);ww.,- oneself,wegblijven (van kantoor,from
derop een rij;- olDover,dwarsvan
theoffiee).
D.;to ba(keep)- ofthetimes,op de absentew afwezige;nietin zijnland (f/zz.
hoogte zijn (blijven)van zijn tijd;to
op zijn landgoed)wonende.
keep - withtherapidprogressoftech- absinthte), alsem ;absint.
ab
solutw absoluut, volstrekt; onvoorniealdevelopment,geli
jken tred houden m et de snelle ontwikkeling der
waardelijk,onbeperkt;volkomen,voltechniek;zie ook fall ca).
s
lagen;- alcohol,absolute (zuivere)
abridgw be-, verkorten; beperken,bealcohol; - assurancw verzekering
snoeien; -d report, verkort verslag
van kapitaal,betaalbaar bijoyerlij(rapport);- of,beroven van; -d of
denvan detn)verzekerde;-majority,
one's rights,verkortin zijn rechten. volstrekte m eerderheid;-ly,ook:totaal,geheelen al,ten enenm ale;werabridgtelment, verkorting, enz., zie
abridge;kortbegrip,uittreksel.
kelijk.
abroach,aangestoken (v:vat);to set> ahsoluteness, volstrektheid, enZ., zie
absolute.
aansteken;(/ïg.)aanstlchten,aanden
gang brengen.
absolvw vrijsprekrn (van,from), ontabroad, in het rond;alom ;in om loop,
slaan (van verpllchting,belofte)(van,
ruchtbaar;in hetbuitenland,buitensfrom).
lands;(scheepv.)buitengaats;ook:het absorb,absorberen,(in zich)opnemen,
buitenland;a trip (journey,voyage)
opslorpen (ook/fg.v.winstenz-),opo een buitenlandse reis; to he -? in
zuigen;verbruiken,vèreisen; geheel
hetb.vertoeven;rondwaren (v.zlekinbeslagnemen;opvangen (v.schok);
thesepaymentd- annuallyan am ount
ten,geruchten enz.);tobeall o het
totaalmis hebben;geheel in de war
of..., deze betalingen vereisen jaarzijn;toget(set)o ruchtbaar worden
lijkseen bedrag van...; they have
(maken);to go o zich buitenslands
largely-et
lthecarryingrtradw zijhebranging 5 or 6 o 5 of 6 naast elkan-

.

ahsorhable

i

aecelerator

1
ben de vrachtvyartgrotendeels ver- abundancw overvloed,(grote)nàenigte'
getrokken); they
there are - who believe that @@*n ta1
mee
s
t
e
r
d
(
t
ot
z
l
c
h
agreed to - the eharge in full
van mensen geloven, dat ... to ar, zij
stem den erin toe,hetgehel
e
(
be
l
a
s
t
e
)
rive in> rijkelijkaangevoerdworden;
bedrag voor hun rekening te nem en;
- of eash, ruim (kaslgeld;the - of
eoult
l you - thls employee into yoxzr
m oney,de geldruim te,hetruim egeld.
husines!(organizationll,kuntudezen abundant, overvloedig, in overvloed
e
mploye' in uw bedrijf opnemen ?; aanwezig'
,rijk (aan,in);-ly supplied
the -ing item of interest is..., wat
with, rijkelijk voorzien van;zie ook
bovenalde aandacht trekt,is ...;the
proof c1).
m arketean - thisloan,de m arkt kan ahurton çscheepv.j, dwarsscheeps gedeze lening opnemen;-ed by (in),
stuwd (v.vaten enz.).
geheelin beslag genomen door (op- abuse ww.,misbruik m aken van, In1@Sbruiken; grove beledigingen toevoegaand,verdiept in).
ahsorbablw absorbeerbaar.
gen;fsomsjkwaadsprekenvan;znw.,
absorbent,absorberend (middel).
misbruik, misstand; verkeerd (misabsorption,absorptie,enz., zie absorb;
plaatst) gebruik; grove beledigin- agent,absorberend m iddel;- point,
gen; Lsomsj kwaadsprekerij, laster;
to suppress (repress,put dowm put
punt (moment)van verzadiging Look
beurst.j.
aeheckto)-s,misbruiken tegengaan;

absorptivw absorberend;
verm ogen.

power, a.

- of eonfidenee, m isbruik van vertrouwen; - of distress,onwettig be-

lag (voor pachtschuld);- ofpower,
absquatulate(Xmer.),ervandoorgaan. s
m achtsm isbruik.
abstain,zichonthouden (van,lrom );zie
, belediabusive, verkeerd, misbruikt'
ook voteè).
gend; - language, scheldwoorden.
abstention, Onthouding (inz.bijstemming);withthree-s,metdriestem- abut,grenzen (aan, (uplon, against),
men blanco.
belenden; leunen (tegen,on); raken
(aan,against);-tlnq,belendend.
abstergent,reinigend,zuiverend (midahutilon hemp, zie chlna jute.
del).
abstersion,reiniging,zuivering.
abutmentybelending;steunpijler;schoor,
abstersive,zie abstergent.
beer;landhoofd (v.brug).
àbstinenee, onthouding.
abutter (jur.h
,,belendend eigenaar.
abstinent, zich onthoudend,m atig.
aeaeia.acacia;Arabische y'om.
abstrad adl.,abstract,afgetrokken;in aeademic, academisch; zulver theoretlle o in abstracto;znw., aftreksel;
tisch;(nog)nietvanpractisch belang;

of purely - interest,van zuiveracadem isch belang.
domsoorkonde; zie ook account h1) aeadem ieal,academisch.
z?#t'., abstraheren, aeajow soortmahoniehout.
en balance sheet; f
afleiden; uittrekken, Ontvreem den, aecede,toetreden (
tot,to); toestemmen
w egnem en;excerperen,een uittreksel
(in,to);instlmmen (met,to);- to,
m aken van; zie ook abstracted.
ook: treden In (een voorstel), aanabstraded, afgetrokken, absent; -ly,
vaarden (v.ambt,condities);- to a
in gedachten,verstrooid;in abstracdeman; (request,wish)!een eis(verto;-ly lrom, ook:afgescheiden van.
zoek,verlangen)inwilllgen.

kort begrip, résum é, uittreksel! excerpt;abstractbegrip;- oltitle,elgen-

lerate, (zich) versnellen; bespoeabstraetion,(het)abstraheren,enz..zfc aecr
dlgen, verhaasten; vervroegen; -41
abstract f
zzfc.; abstractie, verstrooidpayment (redrmption), vervroegde
heid.
betiing (stortlng;aflossing).
hbstruse,duister (/ïg.). .
aeeeleration,versnelling,enz.,zieaccelabstruseness, duisterheid /!g.).
rate.
absurd, absurd,Onzinnig, ongerijmd, ace
eelerative, versnellend.
belachelijk.
absurdity,aàsurditeit,enz-,zieabsurd. aeeelerator,versneller.

accent
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accessory

aeeentznw.,accent,klem ttoon),nadruk
(ook/ïg.);ww.,accentuëren (ook /fg).
accrntuate,accentuëren,(scherp)doen
ultkomln;thedlffieultleswere-1
1by,
de moellijkheden werden nog verergerd door.
aeeentuation,(het)accentuëren,accen-

11st for - with Messrs5m1th,degg-

forhonour(suyraprotest:S/P),(een
wissel)intervenlëren (accepteren ter
ere);- in hlank?in blanco a.; - on
presentatiom biJaanbieding a.;- und
er benefice of inventory (on eondition that the liahilities shall not
excee;theassets),aanvaarden onder
voorrecht van boedelbeschrijving
(onder beneficie van inventaris,sub
beneficio inve
ntarii);zie ook person;
hous
ac
cj
ept
fi
i
rm e
a,
-hui
se
.
-ing-firm,-aa
nnewme
li
khe
d,
nz.
,zi
aceeptability,

aecepter,- ofpersons(faces),partijdig
beoprdçlaar.
aceeptilation (jur.),kwijtschelding van
fhetformeel kwijtihg verlenen voor)
een schuld.
aeeeptor,acceptant;-1orhono/ (supra
pr
otest), acceptant ter ere,lnterveniënt,noodadres.
aceeptor-eircuit (
radiot,serie-resonantiekring.
access, toegang; (tqelnadering; vlaag,
opwelling;toenemlng(
geqz.:aecession);
ddfieult(easy)ofo moezlijk (gemakkelijk) te bereiken (toegankeli
jk);
(onlgenaakbaar;to gain > toegang
verkrijgen;togrant-to,tpegangverlenen tot;to have (atalltimes)- t%
(te allen tijde) t. hebben tot.
aCCBSSaPY,Zie aCCeSSOP; ZnW.

accepteerde prim a ligt ter dispositle

van de secunda bij de firma S.;m
defaultof(forwanto1)> wegens(bij)
gemis aan (bij gebreke van) a.; *
m onths'- hy London hanker agam st
doeum ents, 3-m aands Londensbank-

tuatie.
rembours;-forhonour (by intervenaeeept, aannemen; accepteren, aantiom suyra protest! upon protest),
vaarden;accepteren,vooraccepttekeacceptatle ter ere, znterventze; - in
nen;- of,aanvaarden, genoegen neblank,ziec);- in ease ofneed,noodm en m et;itis generally -eG that ....
accept.
algemeen w ordt aangenom en,dat ...; aeceptation,(aangenomen)betekeni
s(v.
tohave(get)a bill(ofexehange) -ed,
woord ofterm);in theusual- ofthe
een wissellaten accepteren;I -to pay
word,in degewonebetekenisvan het
..., i
k neem aan (op mij)tebetalen...; woord.
-

acceptable.

aceeptable,aannemelijk (voor,to),aanvaardbaar,welkom ,aangenaam ,gelegen komend;- priew aannemelijke,
behoorlijkeprijs.
aceeptanee c), aanneming; ontvangst;
accepttatie);voor accept getekende
wissel;blank > blanco accept;elean accessibility,toegankelllkheid, enz.,zie
accessible.
(general, absolute, uneonditional) o
schone acceptatie;eollateral> zie - aceessible,toegankeli
jk,bereikbaar,gefor honour; eonditional (qualified, naakbaar (voor,to); vatbaar, ontspecial)o voorwaardelijke (geclausu- vankelijk (voorindrukken,invlpeden
leerde)a.;partial> partiële fgedeel- enz.;yoor,t?);to have it reaëly o
het dzrectbiJdehand hebben,het getelijke)a.; to find ready -, redelijk
aangenomen (geloofd) worden; unmakkelijk kunnen krijgen;- by telephone, telefonisch te bereiken.
qualt
*fied> onvoorwaardelijkea.ivicariouso a.voor anderen;to effeet -s, aceessiom toegang,toetreding;toestem m ing;aanwinst,verm eerdering,toeacceptzaken doen;to proeure(get) o
a. bezorgen, laten accepteren; to
neming;(jur.)kapitaalaanwas;ambtsrefuse - (o1 a bill), a. weigeren, aanvaa
rding;troonsbestijging;a new
- olbusiness?ook:hetopenen van een
een (wissel) niet accepteren; zie ook
non-acceptance en person; - eredit,
nieuwe afdelzng (branche).
acceptcrediet.
acezessory adJ'
., bijkomstig: bi.
i...; bebjaga
meitnsv
o
o
r
z
.
e
n
v
e
r
b
i
ndn
d
oe
ume
nt
s
t
r
o
kke
n
(
i
n,
t
o)
,
me
de
pl
l
c
ht
i
g (aan,
t-, zLe docum ent z4œ.;to preto);(nc to be geœ-:accessary: to be
sent1or -, ter acceptatie aanbieden;
aceessary to); - charges (eireum-

aeeidenee
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stanees),bijkomendekosten(omstandigheden); znw., iets bijkomstigs;
(jur.) medeplichtige; ??ze.: toebeho-

ren; onderdelen; benodigdheden, reqpisiten.

aecidenee,(eerste)beginselen.
aeeident,toeval,ongevyl,onyeluk;zeeevenemrnt; toev>lllge elgenschap;
by -,biJtoeval)blJ ongeluk;in ease

accor;

kom çn;the eom pany willsoon require

additional -, de maatschappij zal
weldra m eer localiteit behoeven;
eross o wisselruiterij;quay -,kaderuim te;sleeping o slaapgelegenheid;
storage (warehouse) -,opslag-tpakhuis-lruimte; 1ortemporary-,om in
tijdelijkebehoeftetevoorzienifortheof,ten gerievevan;- address,corres-

of - to the goods shipped, m ocht
er iets met de verladen goederen
gebeuren; to m eet with an o een

pondentieadres; - bill, accomm odatie-,form awissel,beleefdheidsaccept;
schoorsteenwissel; to deal in - bills,

o.krijgen (hebben);- henefit,uitke-

wisselruiterijdrijven;- bridge,hulpbr
ug;- ladder fscheepv.j,statietrap;
line, hulppost (c:sur.); - note
(paper),zieN bill; - party! trekker
(betrokkene)bijwisselruiterip;-struc-

ring wegens ongeval;- insurance, i.
against -s,ongevallenverzekering.

aeeidental adJ'., toevallig; bijkomstig;
znw., toevallige eigenschap,iets bnture,hulpgebouw enz.;zieooktrainll.
komstigs,bijzaak.
acclalm ww-,toejvichen (
sook jig-t;znw-, aeeom panim ent, begeleiding; toebehotoejuiching.
ren,bijwerk;-s,ook:bijkomstigheden.
aeelamation, acclamatie,bijvalsbetui- aceom pany,begeleiden,vergezellen;verging,luidebijval;by> bijacclamatie. gezelddoen gaan (van,with);gepaard
gaan m et; -ing letter, begeleidend
aeelamatory,bi
jvals...
aeelim ate, zie acclimatize.
(soms bijgaand)schrijven;aeeompanied by, vergezeld van;aecom panied
with, gepaard m et.
aecom pliee, m edeplichtige.
aeeommodatw aanpassen (aan, to); aecom plish, vervullen, volbrengen;t0t

aeelim atization, acclim atisatie.
aeelim atize, acclim atiseren.
acelivity,opwaartse helling.

standbrengen;zichkwijtenvan ;volaccommoderen, schikken;bijleggen, t
ooien; afleggen (v. aistand); -ed,
vereffenen;voorzien(van,withligerievolm aakt;volleçrd;talentvol;beven,terwille zijn;huisvesten;plaats- socok:
haafd; one ofwhich being -ed,the
ruimte (bergplaats)hebben voor,ligothers to stand void,het ene nagekoplaatsbieden aanto(eenschip);zieook
accommodating; he -11,ookL(een) men zijnde,de anderevan geenwaarplaats vinden;we aresorry weeannot
de (e.connoss.j;-e4faet, voldongen
- you, tot onze spijt kunnen wiju
feit;-an objeet(apurpose,an end),
ndoelbereiken,zieook objectllù).
(daarmede)nietvandienstzijn,u niet aeee
(daaraan) helpen (aan,met, with); eom plishm ent,vervulling,enz.,zieacthe steam ercan - 120 first-elasspascom plish;talent,bekwaam heid;prestatie;perfectie'
,-s,capaciteiten,kunsengerj,deboot kan 120 eerste-klas
digheden;to be of easy -,gem akkepassaglersopnemen(vervoeren),heeft
ruimte voOr...;- oneself (itself) to, lijk te doen zijn.
zich aanpassen aan (
voegen,regelen aeeord ww., overeenstem m en, -kom en
naar); - with one's creditors, een
(met,withl;accorderen;verlenen,toeschikkingtreffenmetzijncrediteuren. staan (aan, to); tot çen vergelijk
men (met,with);the support -etl
ace
ommodating,coulant,inschikkelijk, ko
tegenaoetkonaend, voorkomend; om to us, de ons verleende steun;znœ.,
koopbaar.
overeenstem mingischikking,verdrag,
aceom m odation, aanpassing, accom accoord; - an4 satisfadion (jur.),
stilzwijgende ontheffing van schuld
modatietvermogen); inschikkelijkheid; schikking, accoordtvergelijk; door acceptatie van een vrijwillige
voorschot,lening; (geldelljke, tijde- betaling; in - wlth, in overeenstemlijke) hulp; gerfef,gemak; (plaatsl- ming (harmonie)met;tohein -with
ruimte, bergplaats, logies, ondera person,hetmetiemand eenszijn;of

aceordanee
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account

one's ow n

o vrijwillig,eigenerbewe- èa)metadJ'.,bill> wisselrekening;balging;with one o eenstemm ig,-parig.
anee -y.bal
ans-r.:bankting)-,bankaecordanee,overeenstemm ingiin - with,
r.,r.blJeen bankier;book > boek-r.j
overeenkomstig (instructies, voor- eapital - (ajgek.:.
C/A)? kapitaal-r.;
eash -, kas-r.;eom mission -,provischriften,verzoek enz.).
aeeording,- a% naarm ate,aln aar,naarsie-r.; eonsignm ent > consignatie-,
com m issie-r.; eontingent > zie susgelang (dat);- to,naar gelang van;
,contra -,tegen-r.;ereditor-,
volgens,overeenkomstig,luidens,blij- pense-'
kens;zieookaccordingly;- to whether
crediteuren-r.;eurrency > valuta-r.;
thegoodsare dutiable orfree,naargeeurrent-, - current,ziecurrentca);
dead o dode r.:r. betreffende zaken
lang de goederen belastbaar zijn of
. afgesloten r.;
vrijvan rechten;- to eontraet(sam(niet personenl; ook.
ook.
.r.van een overledene; disburseple), volgens contract (monster).
accordingly, diensvolgens,dienovereenkomstig,derhalve;to aet-,dienovel'
eenkom stig handelen;to hook -,con-

form boeken;wehave- (- wehave)
amendedtheinvoice,wij hebben de
rekening derhalvegewijzigd;wehave
am ended the invoice > wiJhebben de
r.dienovereenkom stig gewi
jzigd.
aecountc)ww.,houden voor,beschouwenals,achten(tezijn);heis-,da....
hi
j heeft den naam een te zijn;
- f
or,rekenschap afleggen van, verantwoorden fookv.uitgave,bedrag);
ve
rklaren, begrijpen; two-thirds of
the imports is -e4 for by foodstuffs,
twee derde van den invoer korn.
t op
rekening van de levensmiddelen; to

m ents o uitschotten-r.; discount >
disconto-r.;drawing > cheque-,giror.; exehange > wissel-r.; freight -,
vracht-r.;goods-,goederen-r.;imper-

sonal-,onpersoonlijker.;insuranceo
assurantie-r.; interest n interest-r.;
joint-,gemeenschappelilke r.,conto

a m eta;m ain hoofd-r.; m erehandise -,ziegoods-'
,open > zie unsettled -'
, overdue o achterstallige r.;

private-,privé(persoonlijke)r.;profit
and loss -,winst- en verlies-r.;property (real) > r.vanbezit'
,reserve>

reSOrV0-P.;PllxXix;
Zie Ctlrrent -;
suspense -, tussen-, hulp-, transitorische r.? conto sospeso; trading o
exploitatle-,om zet-r.;transfer-,giro-

be -ed for by,ook:toe teschrijven
aan; it is little (mueh) -ed of, er
wordt weinig (veel)waarde aan gehecht;zie ook taste bj.
ekening; berekening; afè1)reZ
nW., r
kening'
,(
beurst.jrescontre; reken-

r.;unsettled o (noy)openstaande r.;
working -, exploltatie-r.; zie ook
annualadj.,broken,clearing,depositc), inoperative,loan c), nominal,

debiteuren;- eurrent,ziecurrentca);
-s payable qboekh.), crediteuren; stated,geaccordeerder.;zieookcharge
c1),re-exchange,e.a.;- books,koop-

afsluiten (= opzeggen);ïo elose -s,
afrekenen (met,with);toeredit(debit)
one's - with f 15, iemands r. met
f15crediteren (debiteren);todemand
an - of, rekenschap vragen van; to
examinean -,een r.nazien, -j'
aan;
tofindone's-in,zijnrekeningvlnden
(voordeelhebben)bij;togivean-o1,

outstanding,overdraw ,prem ise znw.,
pro form a,realization,revenue,stock

schap; verklaring; relaas, verslag,
11#)en 111:),sundry,e.a.
bericht; voordeel;betekenis,belang; bn)metww.
,to auditan > een rekening
schatting; Lscheepv.j gegist bestek; nazien, controleren (door accounthe -s? ook: de boeken; de veranttant); to elose an - (atf...),een r.
woordlngsstukken; de klanten; zie
afsluiten (metf...);the-closeswith...,
de r.sluit m et...; to close an -,ook:
ook aécounting;abstraet (statement)
ol -, uittreksel uit de rekeningde relaties afbreken;to close one's courant,verkorte R /C; books ol >
(beurst.j,zijnpositierealiseren;toclose
zie - books;-s eollectable (
boekh.j,
an - ata bank,een r.bijeen bank

m ans-, handels-, kantoorboeken; eustom er, boekklant; - day, derde

rescontredag; --sales çafgek.:A/S),
verkoop-r.; --sales book, com m issieboek.

verslag uitbrengen over; rekenschap
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aeeountahility
geven van;to give an entirely ditlerent - of the m atter, een geheel andere lezing van het geval geven; to

glve a good(poop) - of oneself,zich
flink (slecht)houden;to givea good
- ofone's opponents,zich flink houden tegenover zijn tegenstanders;to
go through an > een r.doorlopen;to
havean - ata bank (with a person),
in R/C staan met (een r.hebben bij)
een bank (iemand);to keep -s,boekhouden; te keep the -s, de boeken
(bijlhouden;-s are keptin guilders,
de r.wordtin guldens gehouden;to
keep - of,aantekeninghouden van;to

keep (yn)-of,ook:administreren,de
adminlstratievoeren over;tolay one's
- with,r.houden met,stellig rekenen
op;tom ake no - of, niet tellen,niet
geven om ,gering achten;to m akeout

aeeounting
va
n
onz
e
n
be
r
i
c
ht
ge
va
r
,
'
v
io
xl
waarde in r.;tobein (ental
erueint
)Ny
-

with a person,metiemand in r.(komen te)staan;toholdingreato van

veel gewicht achten;to take into >
in aanm erking nem en,r.houden m et;

of little (mueh, no) -, van weinig
(veel, geen) betekenis (gewicht);
on o op r.,*ln mindering, op afbetaling;to receive(send)asum on >
een bedrag in mindering (op r.)
,ontvangen (zenden);to sellon -,op r.
(ook:op termijn)verkopen;enterprise
on half> a metazaak;onjoint
.> zie
forjoint-;enterpriseon joint-,participatiezaak;on no -,in géén geval;
on one'sown -,voor(op)eigenz'
.;op
eigenverantwoording;onthis(that)-,
op diengrond,uitdienhoofde;on - of,
wegens,om ;to leave outof> buiten
beschouwing laten;to eallto o ter
verantwoording roepen;to earry to -,

an -,een r.uitschrijven (opmakrn);
toopenan - at(with),eenr.(credlet)
openen (opnemen) bij; to open a
op r.stellen;to earry (forward) to
new > ook:eennieuwen klantkrijgen; new > to pass to new -,op nieuwe
to render(an)-,verslag uitbrengen, r.overbrengen (boeken);to ehargeto
verantw oording doen,rekenschap afone's - (as advised),in r.brengen
leggen (aan,to);(as per) - rendered,
(volgensadvies);topajs(earry,plaee)
(volgens)ingezonden r.; to render a
a sum to (the deht of) one's -,
good-ofone'stask,zichgoedyanzijn
iemand (iemandsr.)vooreen bedrag
taak gekwetqnhebben;to sendin ano
debiteren; to a1l -s, naar alle berekening;zie ook turn to.
eenr.inzenden;tosettle(square)ano
een r.vereffenen (betalen);tosettle aceountability,verantwoordelijkheid.
(square)-s,afrekenen;totake-of,r. aceountable,verantwoordelijk,aansprahouden met;totake(an)- of,invenkelijk (voor,for;aan,to);rekenplichtariseren;to verify an o zie to exam tig;verklaarbaar (ook:- for); - reine an N;te wind up an - at a haxlk,
zieto closean - at a bank;to with-

ceipt, kwitantie voor ontvangst van
te verantwoorden goed.
di
z
re
awver
one
der's
ù:-,
)'
,zi
zi
e
jn tegoed opvragen; aeeountaney,accountancy,com ptabiliteit;boekhouding.
ookadjust,balance

b),carry over,clear #1), overdraw, accountant,ulchoofdboekhouder;(ehamtered) -,accountant (lid (= fellow)
rtln uP,strike c'
z),e.a.
è4) met voorz., asper > volgensnota; van het lnstitute of Chartered Acby (from)all-s,naarwatmen zegt, countants, afgek.l F.C.A.), (Xzzzcr.:
volgens de berichten; for the eertified publie-);-'s eertificate,accountantsverklaring;-s'departm ent,
(beurst.j,op termijn,op rescontre,op
levering;to sell tor o voorrekening
afdeling com ptabiliteit;a.s-afdeling;
-'
soffiee.a.s-kantoor;--general,algeverkopen'
,forjoint> voor gezamenlijker.,acontameta;totakeforone's
meen a. (v.onderneming of Staat).
- voorzijnr.nemen'forone'sowno aeeountantship, ambt van accountant
VOOP eigen r.; f@r - Of,VOOr r.Van;
enz.,zie accountant.
for- and risltof,voorr.en risico van; aeeounting,boekhouden;stoek o vOorto be for the- oflvoorr.kom en van;
raadadm inistratie;- Gepartm ent,afd.
we leave this entxrely for - of ourincomptabiliteit; - m aehines, boekhoudm achines.
lormant,wijlaten dit geheelvoorr.

accredit

accredit,geloof (vertrouwen) schenken
aan;accrediteren, m achtigen; -ed,
ook:(algemeen)srkend (als,as);geloofwaardig; offlcieel erkend; -ed
agent(representative),gevolmachtigd
vertegenwoordiger; -ed to (at) the
English Court,geaccrediteerd bijhet
E.hof; - to a person,- a p. with,
zie credit b).
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aeid

keurige) bedrag, vgl. exact I en
correct adj.
;- description (translation),nauwkeurige beschrijving (vertaling).

aeeusal, zie accusation.
aeeusant, beschuldiger.
aceusatiom beschuldiging,aanklacht.

aeeusatorial,-proeedure,proceswaarbij
aanklager en rechter niet dezelfden
accreditation,lettersof-ygeloofsbrieven.
zijn Ltegenst.:inquisitorialprocedure).
accreditee,geaccrediteerde.
accusatory, beschuldigend.
accrescenee (zc!#.),aanwas.
aeeuse,beschuldigen (van,o1),aanklagen;the -d,de beklaagde.
aeerescent(zcJ#.),aangroeiend.
aeerete fxzf
,
f
7.,samengroeien,zich hechten aeeuser, beschuldiger,aanklager.
(aan,to);adj*)samengegroeid.
aeeustom,gewennen (aan,to);-ed,geaccretion, aanW as,aangroei,aanzetsel;
woon,gebruikelijk;to be -et
lto,gesam engroeiing.
wo
on
zi
j
n
om
(
aa
n)
;
t
o
ge
t
-e
d to,fg.
accrue, aangroeien,toenem en,Oplopen;
geraken aan; to - oneself to, zich
z
i
e
oo
k
voortspruiten (uit, from); kweken, gewennen aan;
averagelIc).
afwerpen,gekweektworden (v.rente); ace,itwaswithin an - of..., het scheelin casesheyond the charterer'scontrol
de m aar een haar of...
9
the lay-days do not eount, nor does acerbi
ty, wrangheid, scherpte; (jig.j
thedem urrage> in gevallen van force
bitterheid, scherpte.
majeure tellen de ligdagen niet;ook aeescent, verzurend, enigszins zuur.
gaatdandeoverligtijd nietin (begint aeetate,azijnzuurzout;-ofeopper(gold,
niettelopen);mueh goodmay-from
l
ead), azijnzuur koper (goud,lood);
..., uit
kan veel goeds voortd,met azijnzuur verbonden Of bekomen; - to, toekom en, -vloeien;
handeld.
rightfully aecruingtoaperson,iem and aeetie, aeid azi
jnzuur.
rechtens toekomend;zie ook benefit acetone, aceton:azijngeest.
**
aeetose,aeetous, aziJ'n..., Zuury RZI
c),income,interest llc) en b).
JIRzuur bevattend.
accumulate,(zich)ophopen,opteenlstapelen, samenhopen, bijeenbrengen; acetylene,acetyleentgas).
toenemen,oplopen,accum uleren;the aehievable,uitvoerbaar.
di
ffieulties -d,de moeilijkhedensta- aehieve,volbrengen,totstand brengen;
pelden zich op;-ddividend(interest),
bereiken (v.doel,resultaat),behalen
opgelopen dividend (rente);-dprofit,
(v.succes);verwerven;whatyouhave
been able to Ny wat u in dezen hebt
surplus, onverdeelde winst (van
kunnen bereiken.
vorlge jaren),onverdeeld saldo.
aceum ulation, ophoping,enz.,zie accu- achievement, (het)vol
brengen;uitvoemulate;majorperiodsofdistribution
ring, verwezenlijking; verrichting,
and - (beurst.),perioden waarin op
prestatie; succes; notable (wondergrote schaal wordt afgegeven en
ful) belangrijke (buitengewone)
prestatie.
opgenom en.
aecumulative, (zich) ophopend,accu- aehrom atic, achrom atisch.
m ulerend.
aehromatize, achromatiseren.
accumulator, potter (v.geld); ftechn.) acid c#j., zuur, scherp; znw., Zuur'
accum ulator; - eharging set, acculaadinrichting.
accuraey,nauwkeurigheid,enz.,zieaccu-

rate;juistheid;accuratesse.
accurate,nauwkeurig,nauwgezet,stipt,
accuraat;juist,zuiver,getrouw,precies;the- amount,hetjuiste(nauw-

- elay,bleekaardevan Japansen OOrsprong m etontkleurende eigenschap-

Pen;- drop,zuurtje;--proof, -resistzngy.zuurvast;- test,zuurproef;(/fg.)
vuur
proef; (dmdr.) verhouding der
liquide middelen - na aftrek van
goederen - tot de lopende verbinte-

acldify
40
aero8s
nisseh;--t,
r6ated oil,m etzuurbehanpleasupe oltheir-,wij hebben niet
het genoegen hen te kennen;to gain
delde 011
-e.
- with,bekend geraken m et;I have
addily,zuurmaken (worden).
acidim etep acidom eter,zuurm eter.
no - with this line ofbusinesw ik ben
acidity, zuur-,scherpheid.
nietop dehoogtevan die branche;to
makethe- o1.tom ake one's-,kennis
acidulate, zuur m aken; -tldrops,zuur-

tjes.

maken met (iemand);on closer-,bij

heis-d tobe a elever salesman,hij

gen bij.

nadere kennism aking.
acidulous,zuurachtig,scherp.
aeknowledge, erkennen,bekennen,toe- aequest,verworven bezit.
geven;bevestigen;erkentelijkheidbe- aeguiesce,(erin)berusten;-lnyberusten
zn, instem m en m et, zich neerlegtuigen voor;(ontvangst) berichten;

staatteboek a1seen handig verkoper; aequieseenee, berusting; instemm ing;
- d author
ity,erkend deskundige;- a
the-injudgmentspronouncedagainst
debt, een schuld erkennen;-d faet,
the Company,hetberusten in vonnis-

erkend feit; - receipt(of), de ontvangst berichten (van); we (have
to)- (reeeipt ol) your letter ...,wij
berichten u de o.van uw brief ...
acknowledgtelment,erkenning,bekentenis,bevestiging;bericht van ontvangst; (bewils van, betuiging van)
erkentelijkheid;ithasreeeivedoffieial
-,er is acte van genom en;- ola letteP(an ortler),ontvangstbericht van
een brief(bestelling);- ofreceipt,bericht van o.; hy publie -, door publiekeverantwoording;wehave(still)
for - your letter ofthe...,wij berichten u de ontvangst(hebben nog
de o.teberichten)van uw briefd.d.
@@..; in - ol his serviees, als erkenning van zijn diensten.
aemeznw.,toppunt,glanspunt;adj.(gdmeenz.j,prima.
acoekbillLscheepv.j,theanchoris> het
ankerisklaarom tevallen (hangtin
de kat).
afOrn, eikel;- eocoa (coffee),e.cacao
(-koffie).
aeoustie adj.!gehoor-,geluids.
-.; znw-,
-S, acoustlek.
acquaint,in kennis stellen,bekend m a-

ken (met,with);- a person that...,

iem and verwittigen, dat; -e4 with,

bekendmet (zaakofpersoon),onderrichtvan;well(thoroughly)-edwith,
goed op de hoogte van, grondig bekend (volkomen vertrouwd)met;to

get -ed with, bekend geraken m et;
- oneselfwith,zich vertrouwd m aken
m et;zich op dehoogte stellen van.
aequaintanew bekendheid; kennism a-

king; kennistsen); we have notthe

sen tegen de Maatschappij.
aequirable,verkrijgbaar.
aequire, verwerven, verkrijgen; overnemen (v.zaak);naasten;opdoen (v.
ervaring enz.);aannemen (v.gewoonte);-d, ookk aangeleerd;- (by purehase),aankopen,dooraankoopverwerven;- rights,rechten verkrijgen;
aequieseent,berustend.

m embershave to- at leastone share,
leden m oeten ten m inste één aandeel
nem en.

aequlem ent, verwerving, enZ., zfe
aquire; aanwinst;(het)aanleren',-S,
kundigheden,talenten.

aequirer,verkrijger.
aequisitiom verwerving; aankoop;aanwinst;hetverworvene;(
assur.jacquisitie;eost of -, aanschaffingskosten.
aequit.vrijspreken,ontslaan.ontheffen
(van,of); (zdJ#.)kwijten,betalen;oneselfwell (ill), zich goed (slecht)
van zijn taak kwijten;- oneselfof,
zich k.van;- ofallblam e,van iedere
blaam vrijspreken.
aequittal, vrijspraak, ontheffing; Vervulling.
aequittanee?voldoening,kwijting,kwitantie;zte ook forbearance.
aere(fng.landmaat),1017m2;the men
of many-s(gemeenz.j,degrootgrondbezitters; -d,land bezittend; --foot
Linhoudsmaatj,+ 1233m 3.
aereage,areaal,oppervlakte(in,,acres'').
aerid?scherp,biltend (ook jig.j.
aeridity,scherpheid,scherpteLook/#.).
aerimonious(/fg.),scherptbijtend,bzts.
aerim ony?scherp-,bitsheld.
aeross bl
jw., dwars, kruiselings (over

act
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active

p ons
elkander), gekruist, naar (aan)den
allowlngthem to ...,wijkunne
er m ede vereenigen,dat u htln' toeoverkant; voorz', (dwars)over,aan
staat om ...;in full> in vollen gang;
gene zijde van;(dwars)door;zieook
a m an ol Ny een rian van de daad;
counter l en get :).
actc)ww.,handelen,tewerkgaan,doen, to put in (outof)-,in (buiten)werfor
(handelend)optreden; fungeren tals, king stellen; - at lam proces; -schaas); functionneren, (inlwerken; zie
damagesy(gerechtelijke)eis tOt
devergoeding;zie ook chose, course
ookacting;thebrakedi4not-?derem
werkte nlet;- aecordingly, dzenoverc,),mode,plan,sphere,e.a.
eenkomstig handelen; - as (in the ca)metww.,to bring an > een proces
eapacity of),optreden als (in dehoe- beginnen (aanspannen);to bring an
danigheid van); - (eonljointly, ge- - against,in rechte aanspreken,ern
me
enschappelijk optreden, de han- actle instellen (een proces aanhanglg
den ineenslaan;zie ook concert znœ.;
maken)tegen (wegens,for);to hqve
an - against,in een proces gewlkfor(andon behalfof),optreden voor
(namens); zieook broker;- om han- keld zign m et; to take o optreden,
delen volgens; inwerken op;aantasingrijpen, stappen doen; to take against, optreden tegen; ook = to
ten
be
lief
(y.
(ant
me
ic
ti
al
pa
et
nion,
enz
et
.)
c;.)-ing on this
we shall *@*N
bring an rw against;do you wish us
op grond van dezeverwachting zullen
totakeanyfurther-(inthematterll,
wenstu,datwijverdernogietsin de
wij ...; - on instrudions (from), in
opdracht handelen (van),uitvoering
zaak doen?;tq takeprompt- (inthe
geven aan de o. van;- up t% nakomatter), onmlddellijk maatregelen
men (v.verplichting,belofte);-upon, treffen,snel ingrijpen,de zaak terzie 'w on;zie ook principle.
stond aanpakken;the letter hasbeen
bjznw., daad,handeling, actie; acte; passed on to ..., with the request to
take- on it,de briefis doorgezonden
wet;-(s),ook:gestie;the -s of the
aan ...,m et verzoek, het nodige ter
m anagem ent, de handelingen der directie;to be in the - of (in - to)..., zake te verrichten (hem te behandeop hetpuntzijn van ...;taken in the
len);zie ook initiate en suit ll.
very > op heterdaad betrapt; under b4ww.f
zeld.j,zieto bringan rw against.
this -,krachtens deze wet; offenees aetionable, (
in rechte) vervolgbaar,
under this -, overtredingen vallende
strafbaar.
onder deze wet; zie ook scope; - of aetionsdejouissanee,acti
ons de jouisbankruptcy, handeling welke aanleiSance.
ding kan zijn tOt faillissementsaan- activate,activeren,werkzaam (krachtig
vrage;- olGod (in conn.dnz.),force aewe
rkend)maken.
tive, actief, werkend,werkzaam ;bemajeure;- ofParliament,wet;zieook
amend,honour q1),war c1).
drijvig,levendig Lookv.markt,vraag,
handel),geanimeerd;willig (v.prn
-act
i
ng
,
we
r
kend;
waa
r
ne
mend,
t
i
j
de
l
i
j
k;
- m anager, waarnem end directeur;
zen);flink,enerqiek,met kracht; zie ook partner.
with,in betrekklng (werkzaam)bij;
irrlgation lsbeing -lyplzrsued,de
action c1) znw.,handeling,actie,daad, tirhe
rigatie is m et kracht ter hand ge(handelend) optreden; (inlwerking, nomen;
- account, rekening waaractie; ftechn.j mechaniek; proces,
rechtszaak fook.- atlaw);aanklacht, Op veelwordt omgezet;- balanee of
rade,actievehandelsbalansi- capital,
actie,eis (wegens, for); (gallicismej t
activa:eigen verm ogen;- eleulatiom
aa
nde
e
l
;
zi
e
o
o
k
ac
t
i
ons
de
j
oui
s
s
anc
e;
(s),ook:gestie;-andreaetion,actie
bankblljetteninomloop;-eommerew
en reactie;willyou therefore ..., advising us of your - in due coursel,

wilt u derhalve en ons te zijner
tijd berichten,hoe u in dezen hebt
gehandeld?;we agree with your - in

uitvoerhandel;- issues,zie - securities;to take an - part 1n,een werkzaam aandeel nem en aan;to be in -

pror ess, in vollen gang zijn, goeden voortgang hebben; - seeurities,
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add
aetivity
actieve fondsen; in - service, in adam antznœ., (voorwerp zo hard als)

actieven (werkelljken)dienst'
,zie ook
partner.
adivitp activiteit,werkzaamheid;bedrijvlgheid,levendigheid,animo; in
full-,in vollen gang;zieook field c)
en sphere.
adual, werkelijk, wezenli
jk, feitelijk;
actueel;(somsjeigenlijk'
,-ly,ook:voor
(op)het ogenblik,momenteel; metterdaad; hy - experience, uit eigen
ervaring;- possession,feitelijk bezit;
-powerLtechn.j,nuttig effect(vermogen); - size, werkelijke grootte;
- valuw reële (werkelijke) waarde;
zie ook cost la)en tare znw.
aetuality, actualiteit, werkelijkheid;
(mp..
') actuële gevallen,(werkelijke)
feiten,wezenlijke toestand.
aetualization,verwezenlijking.
adualize, verwezenli
jken'
, realistisch
voorstellen.
aduar
ial, van (door)veerezneke(r
den)
actuaris,
ingswis-

diamant; adj. (ooà: adamantine),
(hard)als diamant;onvermurwbaar;
... have bee
n equally -tinel in their
resistanee, ... hebben een even hardnekkigyn weerstand geboden.
adam antm w zie adamant.
adapt,aanpa
ssen (aan,to) toepassen,
geschikt m aken (voor,to,for); bewerken (naar, from); slightly -ed,
enigszins gewijzigd (omgewerkt); to
be -et
l to (for), geschikt zijn (zich
eigenen) voor;- tomodern requirem ents, aanpassen aan de behoeften
van dezen tijd;- oneselfto,zich aan-

labour,hetnijpendgebrek aan werk-

lirm this iniormation andperhapsto itl, kunt u dezeinlichtingen (gegevens) bevestigen en wellicht aanvullen?;-(ed) to this,hierbij komt
nog;-et
l to which ...,waar nog bij-

passen aan,zich voegen naar.
adaptability, aanpassingsverm ogen;geschiktheid,aanwendbaarheid;tohave
no eom m ercial-, geen handelsgeest
bezitten.

adaptable, aan (toe) te passen (voor,
to);geschikt (voor toepassing ofbewerking).
adaptation, aanpassing,enz.,zie adapt;
bewerking (v.boek enz.).

actuarieel,
kundig.
aetuary, actuaris, wiskundig adviseur, adapter, bewerker.
adaptive, geschikt tot aanpassing, zich
verzekeringswiskundige.
licht aanpassend, aanpassings...
aetuate,inwerking (beweging)brengen, adapt
or, verloopfitting.
(aanldrijven (ook jig.jè-dby the desire of ...ing,wensende gedreven add,bi
j-,toevoegen; voegen (bij,to),
door den wens ....
bljeenvoegen, bij-, bijeen-,optellen;
eraan toevoegen;bij-,indoen;(bijlbeaetuation? (het)in werking brengen,
enz.,zte actuate.
rekenen; - ...,hierbijte voegen ...;
plus ...; an -e4 indueem ent for ...,
aeuity,scherpheid;acute toestand.
een aanleiding te m eer om ...;-ingaeum en,scherpzinnigheid.
aeute,scherp,doordringend;intens,he..., onder bijvoeging (metinbegrip,
vig; schrander, scherpzinnig; acuut;
onder bijberekening) van ...; - in,
m edetellen, -rekenen; - to, voegen
scherp (v.hoek);theevilremainedas
- as ever, het euvelbleef nog even
bij; ook: vermeerderen, vergroten,
erg a1s te voren;the - shortage of
verhogen,bijdragen tot;ean you eonkrachten; --angled, scherphoekig.
aeuteness, scherpheid, enz., zie acute.

ad I(gemeenz.j,ajk.v.advertisement;-

writm g, het opstellen van annonces.
ad II,- infinitum ,idem :tot in hetoneindige;- interim?idem :provisioneel,

tussentijds,interlmair;- libitum (c/g
ek.:a; lih.),idem:naarwelgevallen;
litem,gedurende (0/: ten behoeve
va
n)het geding;- relerendum, ter
nadere overweging; - valorem, zie
valorem .
adage, spreekwoord,gezegde.

kom t dat...; -ed to these advantages are ..., behalve deze voordelen

hebben wij nog ...; it -ed to the

eonfusiom het bracht nog m eer verw arring; lm provem ents whieh - to
the letting value, verbeteringen
w elke de huurwaarde verhogen;
tM sshould greatly - to the profitablenessof our future relations, dit zal

addendum

adherent
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er ongetwijfeld zeer toe bijdragen,
onzeverdere relaties nog vruchtbaarder te maken; - together,- up, op-,
sam entellen; - up to the sam e total,
hetzelfde totaal geven.

addendum t?rze.:addenda),aanvulling,
toevoegsel.
adder, zïe adding-machine.

sellto,zich richten (wenden)tot;zich
toeleggenop (wijdenaan),aanpakken
(v.taak);znw.,adres;rede,toespraak;
handigheid;manier(van zich voorte
doen),optreden;afzending,consignatie;this
applicantisolgood> dezesollicitant doet zich zeer goed voor;we

owe your- to,wijdanken uw adres
aan;- qor payment),domicilie Lbl
j
Overgeven aan.
f
&z?
àdcll;-ln easeolneed,nood-a.(bQ'
adding-m aehine, optelm achine.
wissel);- book,boekje om a.n op te
tekenen; - com m ission,a.com mlssie
addition, bij-, toevoeging,vermeerder
i
ng;
opt
e
l
l
i
ng;
bi
j
voe
g
s
e
l
;
p
at
e
nt
o
t
>
(v. chertepartij); - label, a.kaart,
aanvullingsoctrooi;in -, bovendien;
label;-side,a.zijde.
an4 f 500 in -,en bovendien f 500; addressee,geadresseerde (
v.e.brief).
in-to,(bovellen)behalve,benevens, addresser, afzender, adressant.
bij, naast;this amountwillbe in - addressograph,adresseermachine.
to ..., dit bedrag komt bij....
, in - adduee,aanvoeren,halen;bijbrengen (v.
to this (whieh)..., daar komt nog
bewijzen,voorbeelden e.d.).
bij waar nog bijkomt, dat..., addueéle,aanvoerbaar.

addiet, - oneself (to be -e4) to, zich

-

bovendien, in aansluiting hierm ede ; adduction, aanvoering,enz.,zieadduce.
with the - o1, onder toevoeging adept,ingewi
jdte),bedrevente),gerouV an .
tlneerdte) (in,in).
aëditionaladJ'.,bijgevoegd,extra,ver- adequaey, evenredigheid,enz.,zie adederte),(nog)meer;aanvullend,bij..., quate; doubts asto the - ofraw m ana..., nieuw; in view ol..., and -ly
terials, de onzekerheid of er wel
the fact that...,m ethetoog op ...en
(steeds) voldoende grondstoffen be-

bovendien (waar nog bijkomt)...;

schikbaar (zullen)zijn.

meer'-seeurity nevenborytstelling);
t
o be - to,nog komenbij;xtdoesnot
form partofthe item ''Iuoss'',butis-

the trees will**@: indien zijnaarbe-

these doeks have an - advantage in adequate, geëvenredigd (
aan, to); gethat they ..., bovendien hebben
pas
t
,
ge
s
c
hi
kt
,
do
e
l
mat
ig (voor,to);
deze dokken nog het voordeel,dat
voldoende, toereikend (voor, to);
zij...;-as
sessment,navordering;eaeh
bekwaam (voor,to);an- expression
- day, i
edere verdere dag;- freight
for,een passendeterm vqor;to form
an - idea of, zich een Juist begrip
(priee, etc.), extra-, meervracht
vorm en van;to take- steps,afdoende
(-prijs enz.);- insuranee,na-,bijverzekering; an - reason, een reden te
m aatregelen nem en;if -ly eultivated,

thereto,het is geen integrerend deel
van den verliespost, doch kom t er

bij;znm.,extratatje).
addle adJ'.,bedorven; leeg; --brainrd,
-headed, pated, leeg-, w arhoofdlg;
(d) eggs,bedorven eieren; ww.,bederven; verwarren; - one*s brains

horen w orden gecultiveerd,zullen de
bom en @**

adhe
re,(aanlkleven,aanhangen,plakken; vastzitten, sam enhangen; zich
houden,vasthouden,getrouw bli
jven
(aan,to); - t% ook:blijven volgen
(v.methodeenz.);- (strictly)toeqnëtions (a limit, price, rte.), zlch
(stipt)aan condities (een llmiet,prijs
enz.) houden; the date of sailing

(head),zich sufdenken.
is not always -d to, m en houdt
zich niet steeds aan den datum van
richten tot; richten (tot:to);adresseren; consigneren; domlciliëren (v. afvaart.
wissel); - by letter, zich per brief adherence,(aanlkleving;(het) aanhanrichten tot;- a letter(memorial,regen;(hrt)qasthouden (aan,to);aanmarks) to, een brief(verzoekschrift, hankelilkheld.
opmerkingen)richtenaan(tot);-one- adherent adJ'., (aanlklevend, aanhan-

address w(v., aan-, toespreken, zich

adherer

li

adm inister

gend;verbonden (met,to),eigen (aan,
to);znœ-,aanhanger.
adberer,aanhanger.
adhesion! het (aanlkleven, adhaejie
(ook /zy.);to give in one's -, zljn
adhaesle betuigen.
adhesive,(aanlklevend,kleverig,vasthoudend; - envelope (label), gegomdte)enveloppe (adres);- matter,
plaster, power, kleefstof, -pleister,
kracht;zieook stamp h).
adhibit?(vast-,aanlhechten;toepassen;
toedlenen.
adhibition,(vastlhechting,enz.,zie ad-

bqnden;înw.,toevoegsel,aanhangsrl;
bnkomstlge eigenschap (omstandlgheid);helper,adjunct;fruit-growing
as an - to hortieulture,vruchtenteelt,
als nevenbedrijfvan tuinbouw.
adjunetion,toevoeging.
adjunetive,toevoegend;toegevoegd,bijkom stig.
adjuration,bezwering,eed; dringende
bede.
adjure.bezweren.
adjust,schikken,in ordebrengen,regelen (naar,to); aanpassen (aan,to);
afwikkelen,vereffenen;bijleggen,verhibit.
gffenen, beslechten, regelen; (ad)adipoeere,zie ozocerite.
Justeren, (ver-, inlstellen; ijken (v.
adipose adj.,vettig,vet...;znw., diergewicht);regelen (v. kompas); - an
aeeount, een rekening rectificeren
lijk vet.
adit,toegang;horizontalemijntoegang.
(ooà:opmaken,vaststellen);we shall
be please; to reeeive your ereët note
adjaeeney,belending,nabijheid;omstreken, aangrenzende gebouwen LookL
ing theje differences,wijziyngaarne
adjaeeneies).
uw crrdltnota ter vereffenlng dezer
verschlllen tegem oet;thism aehineto
adjacent,aangrenzend,belendend, nabe -e4 for 1 kilo, deze m achine op 1
burig,dichtbijgelegen.
adjoin, grenzen aan; bij-, toevoegen
kilo (in)testelleni.- oneselfto, zich
(aan,to);-ing buildings (premises),
aanpassen aan;-ing-balanee,justeer-i
ngs,belendingen.
schaal;zie ook average llc),balance
adjourn,uitstellen,verdagen,schorsen; c,
a),damage ca),e.a.
uiteengaan,op reces gaan;-ed busi- adjustahle, verstel-,reguleerbaar.
ness, verdaagde zaak (op agenda); adjuster,regelaar,steller;average-,dis- sinedie,vooronbepaaldentijdverPacheur.
dagen;- to,zich begeven naar;-ing aëustment,schi
kking,enz.,zieadjust;
verdeling, berekening; - of elaim s,
(scheepv.j,dagorder.
regeling der vorderingen; average -,
adjom nment, verdaging, enz.,zie adzieaverage l1:);salary > salariscorjourn;reces;atthismeeting or at any
thereof, in deze vergadering of
in elke volgende welke ten gevolge
van verdaging m ocht worden gehouden.
adjudge, beslissen, oordelen; veroordelen (
tot, to); (gerechtelijk) toe-

wijzen;- (a)bankrupt,zieadjudicate.
adjudgtelment,beslisslng,enz.,zieadjudge;uitspraak.
adjudleate,beslissen,berechten,beslechten;toewijzen;uitspraak doen (over,
on, upon); verklaren (te zijn); to
be
-d (a)bankrupt,faillietverklaard
worden.
adjudieation,vonnis,uitspraak;toewijzing;- (in bankruptey), - order (in
bankruptey),faillietverklaring.
adjudieator?scheidsrechter.
adjunetak .,toegevoegd;(ermede)ver-

rectie; to he in (out o1) -, goed
(slecht) gesteld zijn (v. machines
enz.); - aeeount, sluitrekening; bonds la4r?zer.l,obligaties welke een
maatschappij uitgeeftterqerkrijging
van kapitaal voor uitbreidlng enz.of
om erwederboven OP te kom en.

adj
uvant adj., helpend, bevorderlijk,
hu1p...;znw., helper, hulpm iddel.
admeasurw (uitlmeten, toebedélen;
scheepsm eten.
admeasurement, het (uitlmeten, enz.,
zie adm easlzre;scheepsm aat.
adminicle,hulp,steun;(jur.)begin van
bewijs bij geschrifte.
adminicular, aanvullend; - t% bevorderlijk aan.
adm inister,beheren,besturen, adm inistreren,hetbeheer voeren (over),be-

adm inistrate
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redderen (v.boedel);ten uitvoerleggen, uitvoeren (v.wet); toedienen;
toebrengen; verschaffen; bijdragen
(tot,to);-justiee,rechtspreken;- an
oath to, den eed afnem en.
administrate qzeld.ojAmerj,zieadminister.
adm inistration, beheer.bestuur,adm inistratie; bewind; boedelbeheer; be-

adopt
toegeven; toestaa
s?t I -, was
oen;
dathl
dI
verkeerd
N ongyik geef
was,zie ook adm ittedly;- asam em ber,(alslid)aannem en;-asa partner,
als vennoot (
in de firma) opnemen;

- as(to be,thatitis)trqe,als juist
erkennen; - the claim? den eiser
ontvankelijk verklaren ln zijn vordering;Ljaill.jdevorderiqgerkennen;
l
istof-tedelaims,rangregelingLjaill.j;
- dut
y free,vri
jvanrechten binnenlaten;- oneselftohewrong,ongeli
jk

stuurslichaam,regeringtscollege);ministerie; toediening; tenuitvoerlegging; afneming, oplegging (v.eed);
to carry on the -, adm inistratie
bekennen; - steam , stoom toelaten;
- of,toelaten, veroorloven; it -s of
voeren;Board (Coundl) of -,raad
van toezicht (beheer),bestuurscom- no
delay,hetkan geen uitstellijden;
it-softwo explanations,hetlaatzich
missie'
, public -, regering; regie;
under -, onder gerechtelijk beheer; op tweeërleiwijzeverklaren;zie ook
- expenses,administratiekosten;- of
pratique,profitc,a), secretznw.,e.a.
justice, rechtsbedéling,-pleging;zie admittable, toelaatbaar (fnz.tOt een
ook amicable en letter ll1c).
pljats).
administrative, administratief, bestu- adm lttanee, toegang, toelating; - frew
rend,bestuurs...; - body, wetgevend
vrije toegang;no -,verboden t.; to
lichaam .
gain > t.verkrijgen;to apply (su9)
adm inistrator, administrateur, beheerfor > opkomen (v. crediteuren ln
der,bestuurder,bewindvoerder;exeftti1l.).
admittidly, zoals (algemeen)wordterc
ut
e
ur
,
boe
de
l
be
z
o
r
ge
r
;
ol
a
(
t
he
)
will, executeur-testamentair.
kend;weliswaar;itis,o wrong to ...,
adm inistratrix, bestuurster.
wij geven toe,dat het verkeerd is
OlI1 ...
admirable,bewonderenswyardig,voor,toevoegen.
treffelijk; admirably smted for, bij admix,(zich)vermengen'
uitstek geschikt VOOr.
admixture,bijmenging'
,toevoeging;bijAdm iralty (in Eng.
mengsel.
), Ministerie van
, waarschuM arine (
ook:- Board),Admiraliteit; adm onish, ver-, aanmanen'
wen (voor,of);herinneren (aan,of).
First Lord of the - (fng.j,Minister
van Marine;Courtol> (Ituidige be- adm onishment,admonition,verm aning,
enz.,zie adm onish.
namingljthe- Division of the High admoni
tory, verm anend, waarschuCourt of Justiee, Admiraliteitshof.
adm iration,bewondering;to -,wonder-

wend.

goed,opbewonderenswaardigewijze. ado, drukte, m oeite, ophef, gedoe;
adm ire, bewonderen.
without(any)more (further) -,zonder m eerj zonder verderen omslag
admirer,bewonderaar.
admissibility,toelaatbaarheid, enz.,zie
(plichtplegingen); there was m uch
- about...,er is heel wattedoen geadmissible.
weest over...;m uch - aboutnothing,
admissible,toelaatbaar (ook jur-,v.beveel drukte om niets.
wijs);aannemelijk.
admission? toelating, aan-, opnem ing, adopt,aan-,op-,overnemen,invoergn;
enz., zzc admit;(in, to,intol; toe- ontlenen (aan, from); kiezen, zlch
gangtsprijs);erkentenis;erkenning(v. bedienen van, zich eigen m aken;
vordering),zieookadmit;applieation
goedkeuren (v. jaarverslag, balans
for -, verzoek oln toelating (opneen W .& V. rekening); - an expedlent,een (redlmiddeltebaatnem en;
ming); eard (tieket) of-,toegangskaart;- fee,t.prijs.
- a policp een gçdragsli
jn volgen;
admit,toelaten,toegang verlenen (tot, - a resolution (motion,proposal),een
to,into); aan-, opnemen;erkennen, besluit(voorstel)(aanlnemen (fn ver-

adoptability
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gaderingj;4elinitely -etlscheme, de-

finitief vastgesteld plan; - a standpoint, een standpunt innem en; - a

system, een stelsel invoeren (toepassen, volgen); zie ook attitude,
course :), measure q1), minute 11

ZrtW ., e. a.

adoptabillty, aanneem baarheid, enZ.,
zie adopt.
adoptable,aanneem baar,enz.,zieadopt.
adoption, aannem ing, enz., zie adopt;
to reeeive extensive -,veeltoepassing
vinden;before the - of typewriters,
vöör de algem ene ingebruiknem ing

Van schrijfmachines.

adoptive, aangenomen, pleeg-..; gemakkelijk over-,in zich opnemend

advanee
m et 1 sh. verhogen; - ixl priee

(value), stijgen in prijs (waarde);
in years, op leeftijd komen;- on
t
he last offer (bid4er),hogerbieden,
een hoger bod doen; zie ook season
c1)en stage c1).
è1)znw..vordering,vooruitgang;voortgang, nadering; (loonslverhoging;
avans,stijging (inprijs),(prijslverhoging; vogrschot;hogerbod (op veiling);qriendly)-s,avances,stappen
tot toenadering;(is there) any - 1,
-

wie biedtm eer?;any - on f1001,niem and m eer dan f 100 ?; - free
ol interest, renteloos voorschot;
a steady - in trade, een constante
toeneming van den handel;to grant
an -,opslag (
eenvoorschot)verlenen;
to make an *nvoorschot geven;they
ha4 to take it over at an -, ziJ-moesten het tegen een hogeren PriJ's over-

(inz.v.taal).
adorn,(verlsieren,verfraaien.
adornment, (verlsiering,verfraaiing.
adrift, drijvend,'Lscheepv.j driftig,aan
wind en golven pripsgegeven,rondnemen;in -,vooruit,van te vpren,
zwalkend;ships-,drlftiyeschepen;to
bij voorbaat;well in -, tijdlg te
east- Lscheepv.),losgoolen;to get >
voren;wellin - of,(tijdig)vö6r;20
dollarsin > 20 dollarvooruit;payable
driftig worden (v.schip);tofeelall>
geen vasten grond m eer onder zich
i
n -,bij vooruitbetaling te voldoen;
paym ent in -, vooruitbetaling; to
voelen; to beturned - (scheepv.j,op
s
end in -, vooruitzenden; to thaA
driftslaan;(/fg.)weggestuurd en aan
zijnlotovergelatenworden,op straat
in > bijvoorbaat dankzeggen;to he
gezet Nvorden,
'ZL& ook break ca).
in - of,vô6r (vooruit)zijn bij (op);
behendig.
seven daysin - ofthe meeting,zeven
ad
r
oi
t
t
l
y
),
adroitness, behendigheid.
dagen voô
' r den dag dervergadering;
to buy in - of requirem ents, voor
adult, volwassente).
latere behoefte kopen,
'to be on the
adulterant c#j.,vervalsend;znw.,vervalsingsm iddel.
> omhoog gaan,stijgen (v.prijzen).
adulterate(,
cm.,vervalsen (fnz.v.voe- bgjverbind.,- against seeurity, voordi
ngs
mi
dde
len);adj.(0/à:-t
l),nage- schotoponderpand;-inprieets),prijsm aakttvervalst.
verbetering;- of (in) salary, zie increase :);-of(in)value,waardeveradulteratzon, vervalsing, knoeierij;
m eerdering; - of wages,zie increase
(1004) - Ad? zie food; warranted
free from -,zulverheid gegarandeerd.
bj; thisrepresents an immense - on
aëulterator,vervalser,knoeier.
(over)thefigurespreviously obtained,
tbetekenteen enorm envooruitgang
advaneec)œœ.,vooruitbrengen,-schui- di
vergeleken m et de te voren behaalde
Ven'opperen,te berde brengen'
,aanvoeren (v.argumenten,reden,grond); cijfers; - on the last offer, hoger
bevorderen, vervroegen,verhaasten;
bod; - on the priee, opslag,prijsvoo
r
s
c
hi
e
t
e
n
(
v.
ge
l
d)
;
vo
or
ui
t
ga
an,
verhoging;- (made) (uplon security,
-kom en,naderen;vorderen;verhogen
zie '
w againstsecurity;an - (uplon
(v.prijs), oplopen,stijgen (tot,to); one's salamy, een voorschot op zijn
vooruitzenden (v. exemplaar enz., salaris.
vgl.c);-4 age, gevorderdeleeftijd; c) samenst., - advice, bericht van te
voren; - booking, plaatsbespfeking;
-t
l elem entary educatiom + m ulo- eopy,vooruitgezonden gxemplaar
onderwijs; -tl ideas, geavanceerde
(copie);vôör de verschijnzng toegeideeëni- (thepriee)hy1/-,(denprijs)

advanceraent
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zondenexemplaar(v.boek);-lreight,
voorschot op de vracht; - money,
voorschot; - notw voorschotbiljrt;
upon reasonable - notiee,bijkennzsgevingeenredelijkentijdvantevoren;
- order(payment),vooruitbestelling
(-betaling); - safe,voorverkoop; sheet, proefblad Ldrukk.); - traim
voortreln.
advaneeraent, bevordering; voortuiltgang;promotie;voorschot;schenking
bijhetleven.
advantagec1)znw.,voordeel;overwicht,
voorrang,voorsprong;a decided (dist
inet) -, een beslist voordeel; the
-s afforded by this deview de aan
deze vinding verbonden V.n* the
-s attaehing to, de v.n verbonden
aan; to gain an -, een v. behalen

btww.,bevoordelen;totvoordeelstrekken;bevorderen;to be-d by,profi
jt
hebben van.
atlvantageous, voordelig, gunstig; be-

vorderlijk (voor,to,lor).
advent. (aanlkomst,nadering,advent;
the - of the season, het aanbreken
van het seizoen; with the - of
aireraft,toen er vliegtuigen kw am en.

adventitioustly),toevallig, bijkomend.
adventure znw., avontuur; waagstuk,
(riskante) onderneming, jpeculatie;
risico;zie ook gross 11en JointbjJaceount (book), speculatierekenlng
(-boek);ww.,(het,zlch)wagen,in de
w aagschaalstellen.
adventurer,waaghals,avonturier, speculant.

adventurous, gewaagd, avontuurlijk,
verm etel;speculatief aangelegd.
(op,over);the -sgained,deverkreadversary, tegenstander.
ge
n
v.
n;
t
o
have
t
he
of
(
ove
r
)
a
person, iets op iem and vöör hebben, adverse, nadelig (voor, to), stri
jdig
een voorsprong op iemand hebben;
(met,to),ongunstig,vijandig;tegenit offers many -s, er zijn veel v.n
(overlgesteld;to affect -ly, een naaan verbonden;to reap the full-s of,
de vruchten plukken van; to take

deligen invloed hebben op,ongunstig
beïnvloeden;-balanee,nadelig saldo;

- of,gebruik Look misbruik) maken
van,profiteren (partijtrekken)van,

-

balance oftrade,passieve (ongunstige) handelsbalans; - eonditions
qaetors, eriticism, etc.), ongunstige
omstandigheden (factoren, critiek
enz.);- wind,tegenwind.

ZiJ
'n V. doen m et, m unt slaan uit;
to take- of a person,iemand bedriegen (
beetne
men), zijn vertrouwen adversitp tegenspoed.
'
misbruiken,
il you think it your
- to .
.., a1s u er A,. *ln ziet ()II1 ...; advert, - to, letten op,acht slaan op;
zie ook balance c:),hold out,result
verwiJ
'zen naar,wijzen op.
c); --ground Lzeld.), zie vantage- advertenee, adverteney, opm erkzaam he
i
d,
aandacht.
ground.

ca) metvoorz..totakeat o verrassen, advertise, publiek (bekend)maken,
ovrrrompelen; to > gunstig, vooraankondigen;reclqme maken (voor);
dellg, in een goed licht;to your o
adve
rteren; verwzttigen (van, 01);
zieook advertising;- extensively,op
in uw voordeel;tothebest-?zo voordelig mogelijk, op het (ziln) voorgrote schaalreclame maken (adverdeligst;tobuy(setoff,turn out,ete.)
teren) (voor); as-d,volgens advert
ee
nt
to -, voordelig inkopen (dpen uitti
);ie;
- - for, Vragen (peradvertenfor aud ion, de veiling aankomen, uitvallen enz.); this scene
ean be omitted to -, dit beeld kan
kondigen van.
beter worden weggelaten; to show adverti
sementLajgek.lad.,advt,advert.),
rtentie, annonce,aankondiging;
(up) to (great)> (zeer)yoordeliguit-' adve
reclam e;as an o als reclame; that is
komen,een (zeer)goed flquurmaken,
no - for yo> firm , dat strekt uw
(zeer)gunstigafsteken (blJ,asagainst,
zaak niettotaanbeveling,dat is geen
eomparsdwith);to show to better-,
reclame voor uw zaak;tolnsert an voordellger uitkomen,beter totzijn
recht kom en; to use to > voordelig
(in a paper),een annonce plaatsen;
- rate, tarief van plaatsing.
(met voordeel) aanwenden; zie ook
redound en turn to.
Engels H andelswoordenboek

advertiser,adverteerder;,,stellerdezes'';
2

advertising
18
aer@
advertentieblad;ook.
.reclamem aker,
richt geven van;advising us of the
sam e, onder advics aan ons;zie ook
-artikel; 'g copy, bewijsnummer.
advertising, het adverteren; reclam e;
contrary bj.

zie ook mail order en press 11h);- advised,(goed)doordacht,(wellberaden;
ageney (contradors), advertentie-, ppzettelijk; -ly, ook: met overleg;
reclam ebureau; - board, r.bord; ealendar,r.kalender'- cam paign,re-

111-,onberaden,onverstandig;well-,
welberaden,verstandig,voorzichtig;

c
lamecampagne;-eharges(expenses), they would be well(ilI) - notto ...,
a.kosten; r.kosten; - department
zij zouden (niet) verstandig doen
m
et *...;you wouldhaveheen better (manager), zie publicity; - matter
*
I:1...1
R141, u zoudt beter hebben ge(material),r.materiaal;- novelty?r.artikel;- novelties,ookktoegiftartzkedaan m et
len;-pidure,r.plaatje;-pillar,r.zuil; advisedness.overleg,bedachtzaamheid.
- rates, a.tarief;- van, r.wagen.
adviser,raadsman,adviseur,raadgever;
adviee 1,raadtgeving),advies,consult; legal-,juridisch adviseur.
we should be very glad to have the advisory, raadgevend, adviserend; henditofyour-9wijzouden hetop
Board, raad van bijstand; - body,
raadgevend lichaam ;to act in an prijsstellen,indienu onsindezenvan
advies wilde dienen;a word of-,een

eapaeity, als adviseur optreden; raad;to ask aperson'so iem andsraad
eom mittee,com m issie van advies.
inwinnen;to follow an -, een r. op- advoeaey,voorspraak,verdediging;advocatuur.
volgen;totake(aperson's)- (iemand)
om r.vragen,(iemands)r.inwinnen ; advoeate znw.,voorstander,verdediger;
iem andsr.opvolgen,ziclllaten raden ;
(fnz.Schotl.jadvocaat;mfc.,bepleiten,
at(on)the- of,op r.(advies)van ; voorstaan,verdedigen.
to act upon the- of,het a.opvolgen adze,dissel.
van, handrlen volgens het a.van. aegis,underthe - of,onderdeauspiciën
adviee II,berlcht,advies,m ededeling ;
Van .
until further
tot nader bericht; aequo,ex - ethono,zie decide.
as qer -,volgens advies;letterof > aerate,aan deinwerking derluchtblootstellen; luchten; m et koolzuur vera.brlef;forwantof-,no-,bijgebrek
zadigen;-d,koolzuurhoudend;zieook
aana.;,,geenadvies''Lop fcïq
sscll'
,- of
despateh, bericht van afzending; ABC.
eard, b.kaart (v. reiziyer);- note, aeration,zie aerate.
b-tkaart, -brief), a.brlefje; slip, aerial adJ'., lucht...; - eable, l.kabel;
a.strook.
- eireuit, eurrent, effeet, antenneadvisability, raadzaamheid.
kring,-stroom ,-effect;- eraft,zieair
sable,raadzaam , geraden, aan te
@advi
craft; - line, bovengrondse lijn;beVelen (
gation,l.tscheeplvaart;-service,
om,to);to think (conslder, navi
deem) > raadzaam (geraden, wen- traflie, l-vaartdienst, -verkeer; transport, voyage, l-vervoer, -rel
@S*
1
sçlijk)achten (oordelen).
a4n-se 1, (
znw.,antenne.
aanlraden, in overweging
geven,adviseren,raad (advies)geven, aerilorm ,luchtvormig;i
jl,onwezenlijk.
van advies dienen;we would - you aero?-banw -busL
gemeenz.j,passagiersvllegtuig; -condenser, luchtcondento...,we would - ...ing,wijraden
u aanlwijzoudenwillen aanraden ...; sator;-drom e,vliegterrein, luchtha- agam st, afraden;- with, te rade
ven;-dynamies,aërodynamica;-engaan m et;zie ook advised.
gine,vliegtuigm oter; -gram, draadadvise II, berichten, m elden, kennis
loos telegram ; -hydroplane, water-

geven (verwittigen) van; adviseren,
advi
es geven van (wissel enz.); as
- d,vo
lgensbericht(advies);tobe-(1,
ook: nader op te geven; to keep
- d, op de hoogt
e houden;- of, be-

vliegtuiq;-meter,aërometer; -naut,
luchtschlpper,aëronaut;-nautictal),
totdeluchtlscheeplvaart behorend,
luchtvaart...;-nauiies,luchtlscheeplvaart; -plane, vliegtuig; -planist,

aeruginous

afford
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sluiten(bi
j,wlth,to);-upon(to)(/fg.),
tica.
t
o
e
s
c
hr
i
j
ve
n aan; -t
l bank, geaffiaeruginous,koperroestachtig.
lieerde bank; -(
l eom pany,dochterafar, ver (weg), in de verte (gew-:
maatschappij;-t
lsoclety! (aangeslo-off);from -,van verre,uitdeverte.
t
e
n)
af
de
l
l
ng
(
v.
vereniglng).
affability,m inzaamheid.
affiliatiom opneming;aqnsluzting (bij,
affable,minzaam .
t
o);zustermaatschapplj,-bank,-veraffair, zaak, aangelegenheid, affaire,
eniging;filiaal.
kwestie; fgemeenz.) geschiedenis, affinity, verw antschap ;overeenkomst;
zaakje, ding; a poor -, niet veel
(chem.jaffiniteit.
zaaks;a solid - Lgemeenz.j,eenstevig affirm , bevestigen, bekrachtigen, ver(groot,zwaar)ding (artikel,stuk);a
z
ekeren;belofteafleggen(i.p.v.eed);
- by oat
h, onder ede bekrachtigen;
time-wasting o een tijdrovende geschiedenis.
the shipper has -etl to three Bs/L,
de afzender heeft drie connossem ena
ffaire (zeld-),proces.
affeet, betreffen, raken, treffen;beïnten bekrachtigd.
vloeden,invloed hebben (
inwerken) affirm ant, wie bekrachtigt, enz., zie
aviateur;-staties(-statlon),aërosta-

op,influenceren; aantasten, aansteaffirm ;zegsm an.
ken,de kwaliteit verminderen;bena- affirm ation,bevestiging,enz.,zieaffirm ;
delen;drukken'
,neiging hebben tot,
to make an-,belofteafleggen (i.p.v.
een voorliefde hebben voor;bijvooreed).
keurgebruiken enz.;aandoen,roeren; afi
rmative, bevestigend;(to) answer

doen alsof,voorwenden; (gallicismej
(reply)in the-.b.antwoordten);in
the - ease,in h!t b.e geval.
affirm atory, bevestlgend.
ge
z
i
nd
(
t
e
ge
nove
r
,
t
owa
r
ds
)
;
ge
m aakt, voorgewend; rules -ing ..., affvoe
ix Z
nW.
el,vo
; or-, achtergs
el;, aanhangs
(aanW W .,
bepalingen met betrekking tot (novastlhechten,
pens)...; - adversely (favourahlyl, Voegon (aan,tO,On);toevoegen,Ver(onlgunstigbeïnvloeden;how willthis
binden (aan,to);patternswith priees
rum our - the Exchangel,hoe zal de
-ed, yeprijsde stalen; - one's seàl
beurs op dit gerucht reageren ?;- m
@in onderpand geven;-ed,aangedaan;

difference,onverschilligheid voorwen-

den;thiswillmaterially(çreatly)-his
position,ditzalzijn posztie geducht
verzwakken'
, to be -ed by, ook: te
lijden hebben van;getroffen worden
door(maatregel enz.);to be deeply
-ed by, zeer getroffen zijn door,
onder den indruk zijn van.
alfectatiom gem aaktheid; overdreven
ingenomenheid (met,01); voorwendsel;vals vertoon.
affectiom (toelgenegenheid; neiging;
aandoening;(belinvloedting).
affedionately, y@IIrs @@@# UW toegenegen ...

am ancw vertrouwen (op,in,in).
allidavit,beëdigdeschriftelijke yerklaring (in rechtszaak, oj bij lnlevering (door buitenlandse eigenaars)
van coupons van Eng.fondsen m et
het oog op vrijstelling van couponbqlasting).
allihate,als lid opnemen; (zich) aan-

to, ziln zegelhechten aanlzie ook

blame znw., salary znw., slgnature.

stamp h),vlsa znw.

aflixture, toevoeging, enz., zie affix
f
4?
fJz.;toevoegsel.

affb
liet, bedroeven, kwellen, teisterçn,
ezoeken (met rampen enz., wzth
ealamitiesetc.);thenewsisvery-ing,
datis zeer treurig nieuws.
alflietion! droefenis; bezoeking, enz.,
zie affllct.

aff
lictive,bedroevend,smartelijk,kwellend.
affluenee, (toelvloed, overvloed, rijkdom .
affluent adj., rijkelijk (tqelvloeiend;
overvloedig,rijk;znw.,zllrivier.
afflAAx,toevloed,toestroming.
allorë verschaffln, verlenen, geven,
(oplleveren ; zlch (kunnen) veroorl
oven,(kunnen)betalen ;I eantnot)
- i
t,ik k@n hetmij (niet) veroorloven (permitteren),ikbeziterdemiddelen (niet) toe;nobody can - to do

alforest
20
alternoon
withoutthjsartlcle,niem and kan buiook m anner;--thought,voorbedacht;
ten dit artikel; we eannot - to pay
zie ook m alice.

sush a prfce,zulk een grijskunnen a fortiori,a fortiori:deste(mleer.
afoul, geheel in de war.
afraid, bevreesd, bang (voor, o1);bezorgd (vqor,for);I am - ...,ook:het
spljt mlJ te moeten zeggen ...; so
verschaftinlichtingen (gegevçns)om- I shall have to stay here 1or another
trent; we eantnot)- the time, wij
week,Iam -,ik zalhierdus (helaas)
hebben den (geen) tijd;zie ook yd- nog wel een week moeten blijven;
vantagec1),evidencec),opportunlty
wp were - lest we should (thatwe
:),pleasure,proofc1), scope. view
might) hurt his leelings,wijwaren
C1)>O-Z*
bevreesd,datwijzijn gevoelenszouwi
2 niet besteden;a strlkAng exam ple
ig -ed by ..., ...geeft daarom trent
een treffend voprbeeld;the balanee
sheet -s inlormation about,debalans

allorest,bebossen.
allorestation,bebossing,bosaanplant.

affranehise,vri
jmaken.
allrelght,ziefreight b).

den krenken.
alresh,opnieuw.
aft,zie abaft;the wlnd drew o dewind
trok naar achteren.

affreighter.zie freighter.
aft-ersom
c)veoo
rz.,qchter;na;naar;to be
thinw lets in den zin hebben,
affreightm ent, bevrachting, het charteren;contrad of > vervoerovereenhetergensop gem unt hebben;ergens
naar streven;ietszoeken;thatis not
komst,chertepartij.

atlontww.,(openlijk)beledigen; trotseren;znw.,affront;to putan - upon,
to offer an - t% eeù belediging aandoen.

the...Iam o datis nietde...dietn)
ik hebben moet (zoek);-all,opstuk
van zaken,allrswe1beschouwd,per
slot van rekenlng,toch,im m ers;toch

nog; - three m onths, na drie maanafield,to earry (lead) toofar> te ver
den; - the latest fashion, naar de
Voeren.
alire,in brand Look jig.j.
laatste mode,zie ook fashion ca);to
be - profits,op winst uit zijn;the
aflame,in vlamlmen)Look Iig-j.
day - to-m orrow,overm orgen;zieook
afloat,vlot,drijvend,
-zeilend,stolnend;
day è),good ca),hour,time ca).
onderweg (v. goederen in schip);in
omloop (v. gerucht,wissels);in de bjbQw.,orassoqn - as possible,ofzo
vaart; op dreef,(weer)uitde verle- spoedig mogelljk daarna;shortly (a
genheid;onzeker; - and ashore, op
short time) > kort daarna.
zee en aan wal;- to our port,op weg c)adj.
,later;fscheepv.jachter;-acqulrnaar onze haven; goods > zeilende
ed,later (naderhand)verkregen (verworven);-hody,achterschip;-cabim
(stomende) goederrn; to get >
vlotkomen; vlot krljgen;to keep >
achterkajuit;- clap,nakomendeslag
het hoofd boven water houden; to
(ook jig.j,naspel;- cost,nakomende
sell -, zei
(latere)kosten;- erop,tweedroogst,
lend (stomend) verkoogst; - effectts), nawerklng; in
pen;to set -, op touw zetten (v. tnao
light of - events, achterna bezaak enz.); in omloop brengen (v. she
chouwd; - experienee,latere ervagerucht).
ring;-hold, achterruim; -mathy.etafoot,te voet;op de been; (/ïg.) aan
den gangjgaande;to set > op touw
groen; (/fg.) nasleep, naoogst;
- paym ent, nabetaling;- geason,naZetten.
afore I (
tijd,stilletijd;- season saleg,voor-,
scheepv.j,vöör;-themast,vöör
den m ast.
na
jaarsopruiming; -taste, nasmaak;
-t
hought, later lnvallende gedachte,
alore II, --cited, bovenaangehaald; -na
dere overweging; years, latere
mentioneë voormeld; e-named,
*
voornoemd, bovengenoemd; --saië
Jaron' zie ook flood ZSW.
vorengenoem d,voorzegd,zoëyen ge- #)voegw-,nadat.
no
em d;save(sablect)as --said,be- altermost (scheepq.j,achterst.
houdenshet hierboven bepaalde;zie afternoon, (nalmlddag;- farmer, wie
.

afterwards
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aggravate

den besten tijd laat voorbijgaan. agenqy,werking; tussenkomst,bemid-

H terwards! naderhand, later, daarna.
again,opnleuw ,weder,nog eens, nogm aals; daarentegen; verder, bovendien;dan weder,ook weder; om een
ander voorbeeld te noem en;- and o
tim e and
over an4 overo efery
onee and # ever and # telkens we-

der, herhaaldelijk; now and -,(zo)
nu en dan;as big > (nog) ééns zo
groot;as mueh (many) > tweemaal
zoveel; half as much (large) > anderhalf maalzoveel(zo groot);some
pareels fetehed high priees, others
-...,enkelepartijtjesbehaaldenhoge
Prijzen,anderedaarentegen ...;some

dellng;m iddel;agentuur,agentschap,
vertegenwoordiging; employm ent o
plaatsingbureau; arbeidsbeurs; gen-

eral(head)> hoofdagentschap;sole

> alleenvertegenwoordiging; travel
o reisbureau;to establish an > een

a.
vestigen;to giveup (resign)an -,
een a. neerleggen;to hold an > een
a.bekleden (waarnemen);to take up
an -,een a.aannemen (aanvaarden);
through (by)the - of, door tussenkomst van;'- lrom necessitp negotiorum gestio (jur.); - areement,
agentuurcontract; - huginess, com missiehandel,-huis;- force,agenten-

xtem s have ha4 to he altered yet o
sonanaige posten m oesten nOg weder
veranderd Nvorden.

corps(ca:ur.);- terms,voorwaarden

de prljzen stljgen;our drafts - this

ker;werkendekracht,qgens,middel,
werktuig (/ïg.);absorptlon o absorberend middel; I am nota free -,ik
ben niet vrijin mijn handelen (heb
geen vrijheid van handelen);general
(head) -,hoofdagent;sole > alleen-

voor het agentschap.
agenda,agenda,werkzaamheden, Punten van behandeling;agenda,mem oagainst,tegentover); strijdig met; (in
randum boek.
ruil)voor;Iam not-it,ikben erniet
tegen;the entries- him. de op zijn agent,agent, tussenpersoon, vertegennaam (tezijnenlaste)geboekteposten; w oordiger, bemiddelaar, factoor,
zaakgelastigde; rentmeester; beweras-,qieasb)ithemarketis-buyerl,
eonsignm ent, our invoiees - this
order,onzetraites overdeze zending,
onze facturen over deze order'loan

- guarantse,crediet tegen borgtocht;

to plaee indieation m arks -, tekens

zetten bij (naast); zie ook for è,),
ti
me
ca),
e.
a.lfstand voor
aga
te
ekke
,agaa
t;(
wo
tr
rs;
Xr
zzdr.) zie gouddraadruby (letterW:6)agave (z1.rn.
cr.),aloë.
age znw.,ouderdom,leeftijd;eeuw,tijd
(-perk); (full) o meerderjarigheid;
to reach (attain) a certain -, een
zekeren legftijd bereikrn;atthe - of
50,op so-garigen leeftild;hehlnd the
(one's) -, bij zijn tild ten achter;
1or -s, eeuwenlang; to heteome)
of -s
meerderjarig zijn (worden);
40 years of > zie W W .* deelaration
of -, handlichting, meerderjarigverklaring;to declare of -,handlichting
verlenen; ol lull -, meerderjarig;
over-,boyenden (vereisten)leeftijd;
undero mznderjarig;onder den (vereisten)leeftijd;to improve with >
beter worden van het liggen;zie ook
live to;
oud,
bejœœ.
aar,
d;(do
-d
en)
40,
verouderen;- d,
ip jaar oud.

vertegenwoordiger;- to M essrs X,
agent van de firm a X .

agg
lome
rate œœ., (zich) opeenhopen;
Jd.
J.n opeengehgopt; znw.,agglom eraat, opeenhoplng.
agglom eration, agglom eratie, Opeenhoping.
agglom erative, opeenhopend, Verzam elend.

agglutinant,kllef-,bindmiddel.
agglutinate qdJ., aanbengelijmd, -gekleefd;ww., aaneenlijmen, -kleven;
agglutineren.
agglutinatiom aaneenlijming,enz.,zie

agglutinate ww.
aggrandize, vergroten, verheffen.
aggrandizement,vergroting,verheffing.
aggravate, verzwaren,verergeren,ver-

scherpen; Lgemeenz.j ergeren, verbitteren;aggravatlnp ookLgemeenz.j:
ergerlijk,lastig,vervelend; a.< eireum stances,bezwarende om standigheden;difficulties-d by ...,bezwaren
nog vergroot door

Aggravation
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ac ee
'
afKrafation,VerzWaringyenZ.,.
zl
'
.
eaggra- aglow,gloeiend Look Iik.'
,van,wlthl.
Vate.
agnate (/fg.),verwant.

aggregate adj., opgehoopt; gezamenlijk, collectief; the - amount, het
totaal; the - saring of labour an4
eosts,degezamenlljkeloon-enkostenbesparing;- trade(sales),totaleomzet; znw., ophoping, verzam eling,
m assa, totaaltbedrag); aggregaat;
the - of hanking deposits, het totaal
(-bedrag)derbankdeposito's;inthe>
globaal (genomen), in totaal; ww.,
(zich)verenigen,samenvoegen;totaal

ago,geleden;a m onth -,een m aand g.;

aggress(zcI#.),een twist(den strijd)beginnen,aanvallen Look:- on).
aggression, aanval;inbreuk.

asto;met,with);toestemmen (in,to);
op zich nemen (om,to);accoordgaan,
zich verenigen (met,with,to), zie
ook :);in overeenstemming brengen,
sluitendmaken (v.rekening);accoord
bevinden; to be -d, het eens zijn ;
that**@#het er overeenszijn (wOrde
n),dat...;erintloes
temmen dat...;
it is expressly -t
an4 understood
that...,uitdrukkelijk wordtovereengekomen:dat ...; how do they - 1,
kunnenzljhetmetelkandervinden?;
if 4ou - thebalanee of ouraeeount,

untila shorttim e -, tot voor kort.

agog, begerig, opgewonden (van verlangen);to set-,dolmaken (vanopwinding enz.);- to...,brandend van
verlangen om ...;-for(on),belustop.
agony eolum n, kolom vooradvertenties
om trent vermiste personen e.d.

agrarian adj., agrarisch,het landbezit
be
treffend; landbouw...; znm.,agra*ee
rler.

bedragen; - to, toevoegen aan, op- agreec),overeenstemmen,-komen,klopnem en in;- to a corporation, in een
pen (met,with);passen (bij,with);afcorporatie opnenaen.
spreken,overeenkomen (om,to;om*
aggregation, sam envoeging, enz., ZLd
trent,on);samengaan,elkander veraggregatef,pm..
,verzameling'
,ophoping.
staan,heteenszijn(worden)(over,on,
aggressive! agressief, aanvallend, een

vijandelljke houding aannemend; to

assum e the -, aanvallend optreden.
aggressiveness, agressieve houding.
agr essor, aanvaller.
aggrieve,bedroeven,grieven, krenken;

-4
1party(fnz.3'
ur.),benadeeldepartij;
t
o
l
ee
l
-4
1
a
t
(
by)
,zichgekrenktvoelen
door.
aghast, ontzet,verbluft.
agio, agio, opgeld, premie;there is an

-of5% ongold,goud doet 5% agio;
share -, a. op aandelen;- business,
agiotage, beurshandel; - jobber,
beursspeculant, agioteur; - reserve,

indlen u het saldo onzer rekening
accoord bevindt; an -d pereentage,
een overeengekomen percentage;I to pay ..., ik neem aan te betalen ...;
zie ook differ.

b)verbind.,-on,ziexupon;-to,accoord
gaan m et, goedkeuren, aannem en,
laarsbedrijf.
aanvaarden;- to conditions(terms),
agitate,schudden,roeren;bewegen,beconditiesgoedkeuren (aannemen),er
roeren; in beroering brengen'
, overaccoord m ede gaan;- to a proposal,
a -reserve.

agiotage, agiotage, speculatie'
, wisse-

wegen, bediscussiëren, opwerpen;

ageren (voor,for); -d,ooklbeweeglijk, onvast Look v.markt); - for
higher wages, een loonactie voeren.
agitation,(het)schudden,roeren;beweging, onrust; opwinding, woeling,
gistlng,opschudding;discussie'
,actie,
cam pagne;- for higher wages, loonactie.

agitator,agitator,opruier;(techn.j agitator.
aglet, metalen punt (v. veter,nestel
enz.).

m et een voorstel accoord gaan, in

e
en v.treden;-upon(on),afspr
eken,
bepalen,overeenkom en;as -1
l upon,
zoals overeengekom en, volgens afspraak; an -d-upon eom m ission of

say 5% ,een overeengekomen commissievan bijv.5% ;on conditionsto

be -d upon afterwards,op nader overeen te kom en voorwaarden; - upon

(
on) apriee,een jrijsovereenkomen;
it does not - m th our entries,het
stem t niet m et onze boekingen overeen;- with a persom hetm etiem and
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aid
ar eeahle
i
m
e
nt
a
l
s
t
a
t
i
on,
l
.
pr
o
e
f
s
t
at
i
on;
i
meens zi
a
pl
an,
met
e
e
n
jn. - with
plan instem m en (accoord gaan); plem ents: l.werktuigen; - Iabourer,
- wlth a person's viem . het m et
landarbelder; - land, bouwland; plant, l.m achines; - produee, l.pè0iemandsmening eens zijn;we- with
ducten;- rent, landpacht; - show,
you (in thinkinF) that..., wij zijn
met u van menlng (oordeel) dat... l.tentoonstelling; - society, l.vereniagreeahle, aangenaam ;overeenkom stig
ging.
(met,to);if you are -.indien u het agrieulture, landbouw; Department
goedvindt;I am quite - to it, ik ga
(Ministry)of-,(fng.)Boardol-and
ervolkom en accoord mede;agreeahly
Fisheries,M inisterie van Landbouw ;
to, overeenkom stig, ingevolge (inzie ook President.
agrieulturist,landbouweconoom , -kunstructies, belofte enz.).
, overdige;landbouwer.
agreement c),overeenstem ming'
eenkom st,contract,verdrag,verbin- agrihorticultural shom land- en tuintenis;afspraak;vergelijk,schikking, bouwtentoonstelling.
onom ics, agronomy, landhuishoudaccoord; to
enter into (make,eon- agr
kunde.
clude) an -, een contract, overeenkom st, verbintenis aangaan, een aground,aan den grond (ook /f
g.);togo
overeenkomst treffen; to m ake an (Ket,run) > aan den g.geraken; to
to the effed that,overeenkom en dat;
run a ship -, een schip op strand
an -m ade this day,the ...,between ...
zetten.

(hereinafterreferred to as...) and... aheadc),Vooraan,Voortlit,VoorWaarts;
(hereinafterreferre;toas...),wherevoordenboeg (/ïg.);vooruit,bijvoorhy itism utually agreed asfollows:...,
baat;to buy -,vöo
'rkopen,voorlatere
behoefte kopen; we do not eare to
de ondergetekenden,... (hierna te
eom mit ourselves so far -, W iJ* V0rnoemen ...), ter eenre,en ...(hierna
binden ons liever niet zo lang van
te noemen ...),teranderezijde,verte voren;to go > flink opschieten;
klaren te zijn overeengekomen als
volgt...;no - hasbeen reaehed (on
van walsteken (/fg.);to Iook (see)-,
thequestion of...),erisgeenovereenvooruitzien;to order (a season) -,
stem m ing bereikt, m en is niet tot
(eenseizoen)vooruitbestellen;toread
o.gekom en (omtrentdekwestie @
market far -, het verloop der
**); tmhe
arktvervooruitzien;to sell> vöörzieook article @a),basis,continuance,
verkopen,in blanco verkopen;- deeXPPeSS WW.,head q1),term cs),e.a.
b)racfvoorz.,aceording to (as per) -, b4live
verp
btnd.
ter
,mi
tj
onlevering.
volgensovereenkomst(contractlipaybe (get) - of ...,
m ent by > betaling volgens overvöörzijn (komen);- of u% voor ons
eenkomst; hy general> volgens het
uit;onsvoortuit);inhetvooruitzicht;
algem een gevoelen; contrary to -,
to be eonsiderably - of, ook: een
groten voorsprong hebben op; to
in strijd metde overeenkomst,tegen
de afspraak;to be in -,overeenstem order - of requirem ents, vooruitbestellen,voor laterebehoeftebestellen;
men;accoord gaan;to bein (entirw
jn tijd vooruit
perfed) - with, (geheel) in over- to he-olone'stime,zi
eenstemming zi
jn met; (volkomen)
zijn;they are well- with the work,
accoord gaan m et; we are in - with
yourproposal,WlJ
#gaan m et uw voorstel accoord;Zïe ook party.

het werk staat er goed voor, m en
naaakt er goede vorderingen naede,
het schiet goed op.
aheap, op een hoop.

agree-price (
zcf#.), overeengekomen
ahull Lscheepv.j,voor top en takel.
prijs.
agrieultlzral, landbouw...; - bank, aid ww., helpen,bi
jstaan;bevorderen,
l.bank;- eentres,l.centra;- college,
bijdragen tot;- and abet!helpen (in
l.school; - eolony, l.kolonie;- eredit
ongunstigen zï4),in dehand werken,
bank, boerenleenbank; - distriet,
handlangersdiensten bewijzen;znw.,
l.streek;- expert,l.consulent;- experhulp, bijstand'
, subsidie'
, helper'
,-s

aiglet
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(and applianees), hulpmiddelen;(to
r
endey) fv
-st-,eerstehulp (verlenen);
to enlistthe - of a broker,een m akelaar in den arna nemen;to eallln (invoke) person's -, iemands h. inr
oepen;in - of, ten bate (totsteun)
van;to eom e to one's -, iem and te
h. kom en;with the - o1,m et behulp
van,aan de hand van;zie ook lend.
alglet, zie aglet.
aim ww., doelen (
ook jig-q,richten,
m ikken (OP,at),
-- at, ook: beogen,
streven naar;het gem unthebben op;
dlseussions-ing at ..., besprekingen
welke .
ten doel hebben ...; - at an
objeet, een doel nastreven; ZnW.,
doel, oogmerk, m ikpunt;the - they

had in viem hetdoeldatzij beoogden;toattain(reach,gain)one's-,zijn

alarnl
ni
see
rvi
r;cw l-postdienst; -m an, vliege-m anship,l.vaartkunde;- m ap

(-plngly l.kaarttering)'
: AirMinister
(Minist/y), ministertle) van l.vaart; - photographty), l.opname;
- pilot, piloot;- pipw ventileerbuis;
-plane (znz. Xmer.), zie aeroplane;
- poise, l.weeginstrum ent; - port,
pat
rijspoort; l.haven; - proof, zie
ew ti
ght'
, - pump, l.pomp; - shaft,
l.koker;- ship,l.schip'
,- slake,(het)
blussen (v.kalk)aan de1.;- station,
l.haven; - tight, l.dicht; - traffiw
l.vaartverkeer;- trunks(scheepv.j,l.kanalen; - tubw l.koker; - tyre,
l.band; - valvw l.klep ; - vessel,
l.schip; l.buis; - way, l.kanaal;wires, l.net, antenne; -worthiness,

l.waardigheid (v.vliegtuig);-worthy,

d.bereiken; in pr suance ol this -,
l.waardig.
ter bereiking van dit d.; the - pur- air II, voorkomen,schi
jn,air;to give
s
ued
by
t
he
m,
he
t
d.
da
t
z
i
j
na
s
t
r
e
ones
e
l
f
(
t
o
as
s
ume
,
t
ake
,puton)-%
V en .
zich airs geven; to give the thing
almless, doelloos.
an de zaak aannemelijk maken

aimlessness,(het)doelloze.
(een glimp geven).
al I c)znw.,l
ucht;to take -, rucht- airily, luchtlg, enz.,zie airy;to speak
baar worden; by

-, per vliegtuig;
- aboutit, 1.overdezaak heenlopen.
to he in the -,in de lucht zitten airiness, luchtigheid,enz.,zie airy.
Look jig.j;to be(quite)in the-,nog airless, zonder lucht,bedom pt.
(geheel) in de 1. hangen (jk.); to airy, lucht...; luchtig; luchthartig;
keep a person in the -, iem and aan
vluchtig, nietig; zie ook castle.
hetlijntjehouden;tomeltm
*tothin -, alsle manager (x4?n,
dr.),chefde rayon.
vervliegen,in rook opgaan fjig.j;zie ait, eilandje (fnz.in rivier).

ook beatc1), castle, clear d1); ww.,
luchten Lookjig.jètekoop lopen (geuren)met.
bjsamenst. balloon,luchtballon;
bl
de)
r,
.blai
as
;,zwemblaas'
(tead
chn,lwaa
er'
doo
-bl
r ower
- borne,
de 1.
vervoerd (aangevoerd);- brake, l.rem ; - coach, passagiersvliegtuig;
-eooling,l.taflkoeling;-eraft,l.vaartuiglen),l.vloot;-eraftearrier,vliegdek-tkamp-lschip; -eraft insurancw

ajour,ajour.
ake Lscheepv.j,aak.
akin,verwant(ookjig.;aan,to);eloselyto, nauw v.aan;in the past they
have been guilty ofsom ething elosely
-

to ..., vroeger hebben zij zich

schuldig gem aakt aan iets dat nauw
V.I@Sm et ...

alahaster znw., albast; adj.,albasten.
alacrity, opgewektheid, levendigheid;
bereidwilligheid.

zie aviation;- eushion,windkussen; alamode, nieuwmodi
sch;- (sllk),glan- - dri
ed,aan de 1.gedroogd;- funnel,
zende dunne zwarte zi
jde.
l
.pijp (v.boot);- grating,l.rooster; alarm znw., alarm , a.signaal; waarschuwing'
,schrik,ontsteltenis,ongehole,l.gat;- jaeket,zwemvest;level, l.belwaterpas; - line, l.vaartrustheid'
,a.toestel,wekker;a lalse >
vals a.;fime -, brandschel'
,to give
lijn;ook= beeline;- llner,lijn-,verkeersvliegtuig van geregelde l.vaartthe (to raise an) -, a. maken;
to give rise to -,to give eause for >
lijn;- mail,znw.,l.post'
, fzzm., per
l.post verzçnden; by - m ail, per
to oeeasion ongerustheid veroorzal.post;- m allletter,l.postbrief;- m ail
ken,reden tot o.geven; to stay the
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alim entation
alarznist
een einde m aken aan de onrust, algehraictal
),algebraïsch.
degem oederen kalm eren;to take the ahaq
* cdj.,alias,andersgenoemd;znw.,
> opschrikken,ongerustworden;lont
allas,andere (aangenomen)naam.
ruiken;zieook beat c1.);-bell,a.klok; al
lbi, alibi; to prove an o zijn alibi
- elock, wekker; - watch, wekkerbewijzen.

horloge;ww., alarmeren, doen (op)- alie
n c#j., vreemd Look /fg.;aan,to);
verschillend,anders (van,dan,from);
schrikken,verontrusten;-ingtly),onr
ustbarend,bedenkelijk,alarmerend; bui
tenlands,uitheems;-to,ook:strij-ed at, verontrust over; to an -ing
dig m et; - shareholders, aandeelextent (degree), in verontrustende
houdersinhetbuitenland;znw.,(nietmat
e, tot een bedenkelijke hoogte; genaturaliseerd)vreemdeling,buiten,ww.,
in: news, verontrustende tijding. lander;-Aet,vreem delingenwet'

alarmist znw., alarmist; adJ'., alarm erend.
alarum, zie alarm znw.
alas,helaas!
albata, pleetzilver.

vervreem den.
alienability, vervreem dbaarheid.
alienable, vervreemdbaar.

alienate,vervreemden'
,onttrekken (aan,
from ).
albeit, alhoewel; - (that) he failed, alienation, vervreemding; (mental) -,
alhoewel hij faalde, al f. hij ook. verstandsverbijstering.
album, album ; vreem delingenboek alienator, wie vervreemdt enz., zie
alienate.
(dzzzcr.).
albumen,eiwittstof).
alienee,op wietn)ietswordt (is) overalbum enized paper, album inepapier
gedragen.
alienship, vreem delingschap.
Lphot-). .
albuminoidak..eiwitachtig;znw.,eiwit- alight1,aanlgestoken), in brand;verachtige stof.
licht;schitterend (van,with).
album inose,album inous,eiwithoudend. alight II,uit-,afstappen;- at an hotel,
aleohol,alcohol;wijngeest.
hos
tt
er
lijken
afstao
ppe
n;
-to
(e
upl
oln,
aa
eelnen,
p;o
okl
val
ig
aleoholie,alcoholisch.
nen
erda
'

-

aleoholization, alcoholisering.
aleoholize, alcoholiseren.
aleoholom eter, alcoholm eter.
alderm am wethouder,schepen.

al
dern, elzenthouten).
ale, ale: Eng. bier.
aleatory (jur.),aleator:van hettoeval
afhankelijk.
alee (scheepv.),aan (naar)lijtzij).
alegap birrtmoutlazijn.
alembic,dlstilleerkolf.
alepine,kamgaren met zijden ketting.
alevl
rtug;
c#j
., waakzaam, op zijn hoede;
znw., alarm ;to he on the > op
zijn hoede zijn.
alertness.waakzaamheid,enz.,zie alert
adJ'.; their - in m eeting ehange;

rspulrements,devlugheid waarmede

zlJ in veranderde behoeften weten te
voorzien.
alewife, Amer.haringsoort.

alexandrite, iexandriet (edelsteen).
a
lga (zzzp.:algae),zeewier,alge.
algal, algous, algenachtig; vol algen.
algebra, algebra.

aantreffen.

align,(zich)richten,in éénlijn brengen;
ln derooilijn brengen'
,rechtmaken;
- oneself with, zich scharen aan de
zijde van.
aliqnment,(het)richten,enz.,zie align;
rlcht-!rooilijn.
allkead)., gelijk;thesesam plesarevery
mueh > deze monsters geli
jken veel
op elkander;bl
jw.?gelijkelijk,evenzeer,op dezelfdewljze;totreatall-,
allen geli
jkelijk behandelen; alles
tallenlover één kam scheren;in the
interestofthe Cqmpany and its eustom erso zowelzn het belang van de
Maatschappijals van haar cliënten;
- eostly and unpractical, kostbaar
en onpractisch beide; zie ook share

lc) en b).
allment znw., voedsel; (levenslonderhoud; ww.,onderhouden.
alim ental, voedings...
alim entary, voedend.

alimentatiom voeding; (levenslonderhoud.

alim ony
alimony? onderhoud; alim entatie.
aline, zzc align.
alinem ent,zie alignment.

aliquot (part),evenmatig deel.
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alive,in leven,levend; levendig; actueel; no man -, geen sterveling; to

allege
- sim plicity.de eenvoud zelf; - this

(that),dit(dat)alles;and - that, en
zo,en wat dies meer zij;diditeost-

thatl,kosttehet zôveel?;- too soon,
m aar te spoedig;- water, een en

alwater;zie ook can 11 en rightc1).
keep n instandhouden (v.concessie, b4metvoorz.,after-'
,zieafterc);Idoubt
whether he will lodge a elaim at -,
octrool enz.); this aeeount ean be
kept deze rekening kan blijven
ik betwijfel,ofhijwel(eens) zal reclam eren;ifyou go in for business at
doorloqen;toleave> aan laten staan
-, als u tèch zaken begintà if at (v.radlo enz.);- to, gevoelig (ontvankelijk)voor,een open oog heb- Possible,indien maar enlgszlnsmogebendvoor,zichbewust(doordrongen) lljk;a resultat-satisfactory,een ook
m aarenigszinsbevredigend resultaat;
van;to be(fulI)r)- tothefactthat...,
notat-,inhetgeheel(volstrekt)niet;
(zeer) goed begrijpen (beseffen,weten),dat...; - with,wemelend van. nothing at -, ln het geheel niets;
alizarin, alizarine: m eekrapkleurstof.
once for-,eensvooral;in -,tezam en
alkall, alkali,loogzout.
(genomen)?(in)totaal;X of-peoplel,
alkalify, alkaliseren.
X zowaar!;juist X !; why X of alkallne, alkalisch; salt, zie alkali.
people (men, othersll, waarom nu
alkaloid, alkaloïde.
Juist X ?
alkane (chem.j,alkaan.
c)s
ame
nst.,--embracing,alomvattend;
- -f
reight lines, geregelde vrachtalkene Lchem.j,alkeen.
ensten;--im portant,van hethoogallc)ad)'.,al(le),geheel,gans,eenen a1; sdi
, - in, alles inbegrepen;
bQ'w.,geheel (en a1),helemaal;znw-, - t-e belang'
in eost, totaalkosten,-prijs (alles
alles,alletn);zieookbe-all;hehaslost
inbegrepen);--in policy, ,,A tot Z''
his(little) -,hij verloor alwat (het
polis; --powerful, alm achtig; --red
weinigedat)hijbezat;when- eomes
oute (line). geheel over Brits geto - (veroud.j, alles bijeengenomen, r
bied lopende route; --round, rondper slot van rekening;- are agreed
that ..., allen zijn heterover eens, om ; in alle opzichten? op elk gedat ...; - along,zie along voorz. en
bi
ed,over degehele linze;veelzijdig,
van allemarkten thuis;uniform ,alles
h#*f
<z.; - and sundry, allen zonder
inbegrijpend; zie ook c); --round
onderscheid,elk en een iegelijk;- at
once,ineens,plotseling;- but,bijna, inerease (rise), uniforme stijging,
stijging overde gehelelinie;--round
nagenoeg,zogoedals;-(the)day,-day
lonw den gehelendag;-onedap geprice (rates), uniforme prijs (tariedurende een gehelen dag;- im zzcc); ven),prijs (tarieven)waarin alle ontaking - in > alles samengenom en;kosten zijn begrepen;--round reviLondon,geheelLonden;- ofit,them ,
sion,grondige falgehele) herziening;
--sea route, route geheel over zee;
alles,alleln);-over,geheelenal,op en
--weather, tegen weer en wind betop; - over the world, - the w orld
stand,in alle weer en wind te geover,in (over)de gehele wereld,de
gehele w.door;itis - overthe town
bruiken.
(plaee), de gehele stad spreekt er allve
ay,
(doen) bedaren, stillen, sussen,
rlichten,verzachten, verm inderen,
van;zieook overc);- right,in orde;
- round,in hetrond,overal, in alle
verzwakken.
richtingen; over de gehele linie, in allegation,aanvoering;(vooralsnog onalleopzichten;zieookc);wetake of1
bewezen)bewering.
10% - round,wijdoen10% vanalles allege, aanvoeren; beweren; voorgeaf-- theyearround,het gehele jaar
ven;-d,beweerd,(nog) onbewezen;
onaceountor-ddamagetothegoods,
door;-silk,puur(geheel)zijtde);-the
wegens beweerde beschadiging der
hetter (more, worse), des te beter
(meer,erger);- the same,zie same; goederen; - force majeure, zich op

alleviate
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allowanee

fœce majeure beroepen; in expuse allot
tee,wietn)iets wordt toebedeeld,
they -d thefrequency oflocalstrzkes,
gewezen; wietn) aandelen worden
zijvoerdqn de veelvoorkomende1otoegewezen,inschrijver.
calestaklnqen als excuus aan.
allow c), torstaan, veroorloven,(toelalleviate, verllchten,verzachten.
laten,bewllligen,verlenen;vergoeden
.al
leviation, verlichting, verzachting.
(v.rente);toegeven,erkennen;rekealleviative, alleviatory, verzachtend.
nen,
aftrekken; (d?n&r.) beweren,
concluderen;- an item to stand over,
alley,zie blind 1 adj.
an option to Iapse,ete.,een postopen
alle
y-way (scheepv.j,walegang; serviee
-,dienstgang.
laten staan,een optielaten verlopgn,
e

'
n.
llz
*enee, verbond, verbintenis, band;
bondgenootschap, alliantie ; ver.

wantschap; to form an - (with),
een verbond aangaan (
met).
>'
llied, zie ally fzzf
zz.; - eom pany, gçli.e
erde maatschappij; - industries,
(aanlverwante industrieën;- objed,

enz.'- oneselfto be persuaded, zlch
laten overhalen; even dng that***5
zelfstoegegeven,dat...;-usto ...,het

zijonsveroorloofd ...;- f5, f 5korting toestaan;drumsarecharged10/eaeh; this amount is -e4 on return,
de vaten worden à 10 sh.berekend;

Nerw ant doel;the - Powers,de Geallieerden; aspllalt and - suhstanees,
asphalt en andere bitum ineuze zelfstandigheden.
Alloeate, toewi
jzen,toekennen,-delen;

bijterugzending komt ditbedrag in
mindering;zieook :);- a elaim!een
reclame (vordering, eis) inwilllgen;
- a eommission (delay, faeilities),
provisie (uitstel, facillteiten) toebestemmen (voor,to),uittrekken (v. staan'
!zieookhand ca),time ca),e.a.
gelden; voor, to);aanwijzen; - pro b4 verbnnd., - for, rekening houden
rata (on), omslaan (over); we are
met (moeilijkheden enz.), in aanmerking nemen; empties -ed for on
unableto - this eharqe,wijkunnen
dezen post niet thulsbrengen.
return,em ballage wordtna terugzenall,oc
ation,toewijzing,enz.,zieallocate;
dingvergoed;-of,toçlaten;billijkçn;
erkennen;this-sofa lightinexpensive
to Staff Pension Fund, bijdrage
(uitdewinst)aan hetPensioenfonds
eonstruction: daardoor wordt ern
lichte, weinlg kostbare constructle
voor het Personeel.
allocatur (
jur.), machtiging tot uitmogelijk;it-sofnoexcuse,datisniet
betaling van gem aakte kosten; fiat
goed tepraten;theseason -sofitnow,
tot bijbetaling, toeslag (fnz. VOOP
hetjaargetijdepermitteerthetnu;(a reduetion of) 5% of1 listprices,
t
a
xa
t
i
e
s
)
.
allonge, allonge.
5% korting toestaan op de pri
jzen
allot, toetbeldelen, toe-, aanwiJ
-zen, vermeld in de pri
jscourant.
gunnen;- a part,een roltoebedelen; allowahle: toelaatbaar, geoorloofd; in
their -ted part, de hun toebedeelde
minderlng kunnende komen; (als
rol;hethun bescheiden deel;- shares,
znœ.:)theOctobrr - (X?ner.),detoeaandelen toewijzen;- the work,het
gestane productle (hoeveelheid)over
werk verdelen; - to the highest
October.
bidder, aan den hoogsten bieder toe- al
lowanee c)znœ.:(het)toestaan (toewijzen (laten); the eode-wor; -ted
laten),vergunnlng,verlof; toegeefto this expression,hetvoor deze uitlijkheid,tegemoetkoming,oogluiking;
drukking vastgestelde codewoord.
toelage;deel,portie;rantsoen; (niet
bedongen,later gevraagde) korting,
allotment, toewijzing, enz., zie allot;
aandeel'
,delegatie:uitkering (v.deel

reductie,rabat,rafactie;lixed -,vaste
korting; outlit -, vergoeding voor

manenz.);partial-,gedeeltelijketoewijzing'
,deed of-,actevant.;zieook
letter llIc);price of-,toewijzings-,
gunningskoers; on -,bijt.;- lorm
(note),delegatieformulier (-bewijs).

uitrusting;to claim (demand) an -,

v.h.loon aan fam ilie v.em ployé,zee-

korting verlangen; to plaee on an -,
op rantsoen stellen,rantsoeneren;to

make(due, every) - lor,(ten volle)
in aanmerking nemen, (behoorlijk)

alloy
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aloof

llxed oil of -S,zie
oil; volatile
r
ekening houden met;tomake(fA'1l)
(essential)oilof-s,vluchtigea.olie;for,ook:(ten volle)verdisconteren
cake, m arsepein; - kernel, a-pit; (/fg.); - lor depredation, reserve
m ilk, a.m elk; - oil, a.olie; - paste,
(afschrijving)voor waardevermindea.deeg;- powder,a.zem elen,-poeder;
ring;- lerdrainage (leakage), cou- rock, a.chocolade,nougat;- shell,
lage; - for inereased eost of liring,
schil;- soap, a.zeep.
duurtebijslag; - lor loss in weight, alma.ondy
, am andelachtig.
,
aftrek voor gewichtsverlies; - 1or
w aste,stille ultslag;an - o11the gross al
most,bijna,nagenoeg,schier,zogoed
w eight, een korting op het bruto
als;-totheday,bijna op den dag af;
gewicht; - to retailers, k.voorden
the - absurdity of (zc!#.),het bijna

kleinhandel;an - is madetowards...,
dwaze van.
voor ...wordt een aftrek toegestaan; aloe,aloë;-s,a.SaP;- aeid.fibre,wood,
Zz
bankr
upt
com
sa.
sionate,
a-zuur,-vezel,-hout.
reetiroo
ed,
kre
tiring,
tr,ade
c),pa
e.
aloetie ad)'., aloëachtig; ZttW., aloepreparaat.
:)WW.,eentoelageverlenen;oprantsoen
stellen.
alolt,(omlhoog (ookjig.4;Lscheepv.jaan
dek; in 't w ant.
alloy znw.,allooi, gehalte; alliage,le-

gering,(bijlmengsel Look /ïg.); ww-, alone,allern;Iam not- in this,hierin
sta ik nlet alleçn;these letters - wm
legéren,mengen;(/fg.) afbreuk doen
not alford sufficient evidenfe, deze
aan,tem peren.
allspiee, Jamaïcapeper,piment.
brieyen alleen leveren geen voldoend
bewns op;for this reason ss alleen
allude, zinspelen, doelen (op,to).
reeds om deze reden,reedsop dezen
allurw (yanllokken, vçrlokken; its
possibilitieq are alluring, de zaak
grond; zie ook go cz), leave bg),
biedtverlezdelijke kansen;displayed
let lllh),stand c,
a).
.
alluringly, verleidelijk uitgestald.
along voorz.,langs;door;bow.,voort,
allurem ent, aan-,verlokking;attractie,
verder;Iguesse;itall-,d:t heb ik
bekoring.
altijd welgedacht;zieookllne lIc4);
- of, langs, naast Look /ïg.); it is
allusion,toe-,zinspeling (op,to);veiled
-, bedekte toespeling;to make an all- of you (gemeenz.),het is alles
to,zino elen op;in - to,doelend op.
uw schuld;- with,benevens,sam en
(tçgelijk)met;to send documentj allusive,zinspelend (op,to); vol toespelingen.
with thegoods,documenten (tegelljk)
m et de goederen zenden; zie ook get
alluvial, aangeslibd, alluviaal.
alluvion, het spoelen van het water
è),gO c4),takeJa).
tegen kust of oever;ook = alluvium . alongshore, langs de kust; kustalluvium ,aanslibbing,aangeslibd land,
(vaart)...
alluvium .
alongside,langszijde,langszij,teboord;
ally ww., verbinden (
naast;free -, ziefree J,
a)èto lie tto
met, to,with);
allied,verbonden;verwant (
lyingl -, langs boord hggen;the
aan,to); be
note - the invoice, de aantekening
elosely allied, nauw verwant; znw.,
bondgenoot.

almaëa,almadie (X/r.en Ind.j,rivierboot, kano.
alm anaw almanak.
alm andine,purperrode granaat.
alm ightiness, almacht.
alm ighty,alm achtig.

naast de factuur; the goods have

to be taken from -, de qoederen
moeten langszij(uit het schlp)worden afgehaald; - o1, langs, naast

Look jig.j.
aloof,op een afstand,vertre);niettoeschietelijk,gereserveerd;Lscheepv.jte
almond,amandel;bitter,burnt(erisp), loevert;to stan; (keep hold) -, zich
Jordan,shelled,soft-shelled,sugaped,
op een afstand (afzijdlg)houden (van,
sweet o bittere,gebrande,M alaga,
lrom); zich terugtrekken (èeurjf:);
buyers were hold*
m g -,er w as weznlg
aak-, suiker-, zoete a@*
;
gepzldr,kr
animo om te kopen.
(artzfimal) oilofbltter-% m irbanolie;

aloofness

am algam ate
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alotol
ness,afzijdigheid,ontoeschietelijk-, alternation, afwisseling.
erughoudend-,gereserveerdheid.
alternative c#j., afwisselend, alternaaloud, luide, hardop; it reeks - (getief:ander (van twee);zieook alternatlvely;- schem e,alternatief;zngz.:
meenz.j,het geefteen afschuwelijke
reuk van zich.
alternatief, keuze;wehave no -,wiJ
alow Lscheepv.j,benedentdeks).
hebben geen keus,erbli
jftons niets
alpaea, alpaca; -s, - wool,alpacastof,
andersover;the only - willbe,there
-wol
.
is(we have)no (other) - butto ...,
alphabet ZnW.v

rest ons geen andere keuze,er zit
#mdr.),alaflafbae
t,tiABC
Looksc/hl
#.
); er
WW. (
be
sch rang
kniets anders op, dan ...; in the -,
ken.
alternatief;subsidiair.
alphabetarian,beginneling.
alternatively, zie alternately; anders,
alternatief, in het andere geval;
alphabetictal),alfabetisch; arranged in
subsidiair'alias.
alphabetieylorder,a.gerangschikt.
alpist,kanarzezaad.
alternator, wisselstroom dynam o.
already,reeds,a1;thegoodshave - heen although, (
allhoewel,ofschoon.
sent,de goederen zijn r.gçzpnden; altim eter, hoogtemeter.
- t
he priees of paper are rising, r. altitude,hoogte;(
bouwk.sdiepte;h.punt;

stijgen deprijzen van hetpapier.
(/fg.)voortreffelijkheid;Lscheepv.:)to
also, ook,eveneens;--ran Lgemeenq.j, take an -, een h. nem en; - tahles,
h.tafels.
paa
rd Lfig.persoon enz.) dat (dze)
ook heeft m eegelopen, m aar het altogether,helem aal,volkomen,totaal;
heeftafgelegd,m eeloper,onbekende
alles samengenomen, in (over) het
grootheld.
geheel;any other com pany having
zigen,veranderen; this
altdo
er,
(
z
i
c
h)
wi
j
obj
eets- orin part sim/ar to those
esnot - thelaetthat..., ditveranof this eom pany, elke andere m aatdertniets aan het feit (neemt niet
schappijwelke een doelnastreeftgeweg),dat ...;- to,veranderen (wijzi- heel ofgedeeltelijk gelijkaan datvan
deze.
gen)in;these words must be -ed to
altruism , altruïsm e.
read:..., deze woorden m oeten worden veranderd in:...
altruistie, altruïstisch.
alterable,veranderbaar,voor wijziging alum
ZnW.
n'bx
e
nede;
d) #
gebr
ande,al
aui
- ez
ar
rn
tt
h,(cal
a.
ai
ar
vatbaar.
.;
-

alteratiom wijziging,verandering;- (o1
premises),vgrbouwing.
alterative,wijzlgend.

powder, a.poeder; - schist (shalw
slate),a.steen;--tanned,a.gaar;ww.,

meta.behandelen (doortrèkken).

altereate, woordenwisseling hebben, aluminium , aluminium ; - bronze, a.twisten.
brons; - ores, a.ertsen; - o/de, zie
altereatiom woordenwisseling, twist.
corundum .
altepnate WW.,afwi
sselen (met,with, alumlnoue, aluinachtig,-houdend.

hy);elkanderafwisselen,afwisselend aluminum (Xvzer.),zie aluminium.
bestaan uit; alternatlng elirrent, al
ways,altijd,steeds;- exeepting (jur.),
wisselstroom;adj.,af-,verwisselend,
behoudens (mits);zie ook provided.
beurtelings,om detn)anderetn),zie amaim to get - fscheepv.j, van den
ook alternately; on - days, om den
anderen dag; with - sharp deeM es
and rapid reeoveries,metbeurtelings

w al kom en.
am adou, zwam .

amalgam,amalgama,mengsel(ookfig.j.
ssherpe inzinkingen en snelle ople- amalgamate,(zich)vermengen (verbinvzng;to write on - lines,telkens een
den);amalgameren:met kwik menregel openlaten; every - M onday,om
gen; (/fg.) combineren, verbinden,
denanderenM .;znw.(#mer.),plaatssamenvoegen Look v.aandelen),flzsiVervanger.
onne
ren (v. zaken), samensmelten;
alternately, afwisselend, beurtelings,
tot fusie overgaan; - with, ook:opom deln)anderetn).
nemen in (v. zaak); -d Coppers

am algam ation
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Lajgek.l Amals), aandelen Am alga-

m ated Copper CO.
am algam ation,am algam atie, enz., zie
am algam ate; fusie, com binatie; sehem e, fusieplan.
''Am als'' zie amalgam ate.

amiss

to);te brengen lvoor een bepaalde
rechtbank;voor,to);meegaand,han-

delbaar; - to hribes, om koopbaar;
- to reas
on, voor rede vatbaar.

amend,(zich)verbeteren,beter makea
(worden); amenderen; -ed invoieee
verbeterde factuur;aslast-edbydeed,
amarantth),purpertkleur).
'
amass,opteenlhopen;ver-,bijeengaren. dated....(zoals)laatstelijk gewljzigl
am ateur, amateur.
am aze, verbazen; to be -41, verbaasd

bj acte d.d....; -ing aet, novelle:

wnzigingswet.
staan (over, at); -dly, verbaasd; am endable, voor verbetering vatbaaramazingtly), verbazend,verbazing- amendm ent, verbetering, beterschap;
wekkend.
amendement,gewijzigdvoorstel;wijamazem ent, verbazing; to our -, tot
ziging;to move (propose) an > een

onze v .
amendementindienen;topass(earry,
amazonite,amazoniet (siersteenj.
adopt)an-,een a.aannemen;torejeet
ambage
wi
jd
gative) an -, een a.verwerpen.
wegens,(f
ig.
jl
.opigheid,omhaal; Om- am(ene
nds, vergoeding, compensatie; genoegdoening;to make-,het(weder)
ambas
sador,ambassadeur,gezant (aan
het hoofd van een ,,em bassy'' vgl.
goedm aken;to m ake an honourable -y
amende honorable doen; to m ake mi
ni
s
t
e
r
l
)
;
a
f
gez
a
nt
.
amber? amber, barnsteen; zie ook
for,voldoening (vergoeding) geven
liquld adJ'
.; - dust, barnsteengruis.
voor, (weder) goedmaken.
ambergris,ambergrijs.
amerce,beboeten (met,in);(belstraffen.
am errem ent,boete;beboeting.
amhi
dextep dubbelhartig (mens).
am bidexterity, dubbelhartigheid.
Am eriean,- e10th, wasdoek;- leather,

ambient, omringend; - temperaturw
omgevingstemperatuur.
ambiguity, dubbelzinnigheid.

kunstleder,soort w asdoek.
Am erieanism ,Am ericanism e.
Am erieanize,veram erikaansen;alsAme-

rikaan naturaliseren;Am ericanism en
felachtig.
%ebruiken.
ambit, om trek, gebied,grenzen.
amzability,beminnelijkheid.
am bition, eerzucht'
,to realize one's -s, ami
able,beminnelijk,innemend.

amhiguous,dubbelzinnig;onzeker,twij-

amiantthlus, steenvlas, amiant (soort
zijn illusie vervuld zien.
ambitious,eerzuchtig;begerig(naar,o1);
asbest).
groot van opzet,weids.
amieability,vriendschappelijkheid,enz.,
am bulanee,ambulance;brancard;- eart
zie amicable.
amieable,vriendschappelijk,welwillend;
(
e
ar
r
i
age
,
wa
gg
on)
,
z
i
e
ken
wa
ge
n.
am bulant,ambulant,rondtrekkend,van
minnelijk; - administration,buitenplaats tot plaats gaand.
rechtelijk boedelbeheer; - arrangeambulatory, am bulant, rondtrekkend;
ment(settlement), minnelijke schik- eourt, rondgaande rechtbank.
king,vergelijk (inderminne);zieook
ambushznm.,hinderlaag;zieooklayJ,1); amicably.
ww.,in een h.liggen;een h.leggen. ami
eably, In der minne;to settle(aram eliorate, verbeteren, beter m aken
range) -?in der m .schikken.
(worden); verzachten (van nadelen am idin,stilfselm eel.
e.d.); verbeteren, stijgen (v.prijs). amidtst),onder,te midden van (meest
am elioratien, verbetering, enz-, zie
/#.).
anleliorate.
amidships,midscheeps (bl
jw.j.
ve
r
be
t
e
r
e
nd.
am
iss, verkeerd, ondienstig, ongeleam eliorative,
amenabiHt,verantwoordelijkheid,enz., gen,tponpas;mis,nietin orde;that
zie am enable.
xs not -, dat is (lang) nietkwaad;
tis,
- (with it)1, wat scheelt er
amenable, verantwoordelijk (aan,to); wha
vatbaar(voor,to);onderworpen(aan, aan ?;there never was a wor; - be-

amitlr
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tween them,zij hebben nooi
t W OOPto point

den gehad;it may notbe out once m ore@@*#hetiswellichtniet

ondienstig (hetkangoedzijn),ernog
eensop tewijzen ...;to eome -, te
onpaskomen;nothingeom es- to him ,
alles is van zijn gading'
,to go -,misl
o
pe
n;
t
o
t
ake
mi
s
dui
den, kwalijk
nem en,verkeerd Opnem en.
amity, vriendschappeli
jke verhouding;
mv.:vriendschapsbetrekkingen.
am meter, am poère-,stroom m eter.

anehor
enige hulp;zie ook any en certainty.

ampere, ampère;- hour fajgek.: a.h.),
a.-uur;- turn (winding),a.winding.
ample,ruim,breedtvoerig),overvloedig,
ampel,ri
jkelijk,ruim voldoende;uitgestrekt; amply, ook: ruim schoots;
diseussion, ampele (breedvoerige)
bespreking; - evidenee, overvloedig
bewijs;- funds (means,resourees),
ruim e m iddelen; to give - notiee,
vroegtijdig kennisgeven (opzeggen);
Zze ook considerationb),opportunity
c),scope.

ammonia, ammoniatk); liquld -, salmiakgeest.
am pleness? ruim te, enz., zie am ple.
am plifieatiom uitbreiding,enz.,zie am ammoni
ac
t
a
l
)
,
a
mmo
ni
a
k.
.
.
am monium ,amm onium .
plify; in - of, ter aanvulling van.
ammunition,(amlmunitie.
amp
lifiep versterker(draadl.tel.).
am ong, onder, tussen,te midden van; am plify,uitbreiden,aanvullen;versterto be -, ook: behoren totq - others,
ke
n Ldraadl.tel.j;uitwerken,uiteenonder andereng
'- otherthm gs,onder
zetten; uitweiden over, nader toeandere'
,zieook lnter 11;- them are ...,
lichten L
ook: upon);-ing letter,
hiertoe behoren ..., w aaronder ...;
aanvullend schri
jven.
this is ehief - the eauses of...,dit is amplitude?breedte,om vang,uitgebreidheid;rilkdom ,grootheid, overvloed,
dehoofdoorzaakvan...4-themselves,
onder elkander,onderllng.
am ongst,zie am ong.
am orphous, am orph, vorm loos.
am ortizahle, am ortiseerbaar.
am ortization,am ortisatie:schulddelging

(doorjaarlijkseaflossingen);hetovergaa
n (van goederen)in dedodehand;
f
und
(gallicismej,ziesinking-fund;
- tabl
e, am ortisatieplan, -tabel.
amortize, amortiseren (vgl. amortization).
am osite,

am plitudo.

ampul
la,ampul(flesje).
am use,amuseren,Verm aken;amusingy
vermakelijk;tobe-(
l at (by, with),
zich vermaken over.
am usem ent, amusem ent, verm aak; to
the - of,totgroot v.van.
amyl,am yl;- alcohol,foezelolie.
am ylenw zie amidin.
anaehronism ,anachronism e.

analogietal),analogisch,analoog.

am osiet:soort asbest.
analogize, analogisch verklaren; overam ount f
zzf
zz., - to, bedragen,belopen;
eenstemming vertonen (met,with).
analogous, analoog, overeenstem m end
(
ne
e
rl
ko
me
n
o
p,
ge
l
i
j
k
s
t
a
an
met
;
-i
ng to, ten bedragevan;thatiswhat
(met,to);- ease,analooggeval.
it -sto,daarkom thetop neer;whieh analogy,analogie,overeenkomst,-stem virtually -sto ..., hetgeen practisch
ming (met,to,with;tussen,between).
neerkomt op ...;it-s to (mueh)the analysable,analyseer-,ontleedbaar.
same thing, het komt op (vrijwel) analyse,analyseren,ontleden.

hetzelfde neer;znw.,bedrag,brloop, analysis (me.:analyses), anzyse,ont-

som ; hoeveelheid; hoofdstrekklng; a
eonsiderablw large,small-,een zeer

leding.
analyst,analyst.
groot (aanzienlijk), groot,klein be- analytieal,analytisch.
drag; to the - ol, ten bedrage van; ananas, ananas.
the - of it is ..., het kom t hierop anarehy,anarchie L
ookjig.j.
neer, dat ...;the m arket showed a anatta, anatto:kaaskleursel.
m oderate - of activitp de m arkt anehor c) znw., anker; L
jig.j plecht-

w aj. m atig geanim eerd; the - ol

busm
-essdone (transaetedlzhettotaal
derafgedanezaken;aeertain -olhelp,

anker;to east (drop) -, het anker
laten vallen (werpen);to have an to windward (/fg.),iets in reserve

anchorpge
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(achterdehand)hebben;tolay(east)
an - to wi
ndward (/fg.),voorzorgsm aatregelen nem en;to weigh -, het
a.lichten;at-,voor (ten)a.;to be
(ride) at-,voora.liggen (rijden);to
eome at-,ankeren;to eome to (an)
-,ten a.komen (gaan);œœ.,(ver)ankeren; Ljig.jvystleggen:bevestigen.
b)a.
saboe
mens
t.,-bearzngs,a.pelling;-buoy,
i;- chain,a.ketting;- dues,zie
anchorage;- fluke, y.blad;- ground

- of reposw glij-h.) - iron (steel),
h.ijzer(-staal);--wise,hoeksgewijze.
angle 11 znw., hengel'
, ww-, hengelen
(naar, for; ook jig.j: angling-linw

-rod, h.snoer, -roede.
Anglieism ,anglicism e;Engelsepolitiek.
anglieize, verengelsen.
Anglom ania, anglomanie.

angola (angora),-wool(yarn),angorawo1 (-garen).
AngpsW ra, A ngosturabitter.

anr iness, boosheid,toorn.
(hold), a.grond; - ice: grondijs;
lantern,toplantaarn;-hning,a.brug; angry,boos,verbolgen (
over,at,about;
s
ha
nk
(
s
haf
t
)
,
a.
s
c
hac
ht
;
s
ho
e
,
op,
wi
t
h)
.
a.schoen;- stoek, a.stok; - taekle, angular, hoekig L
ook fig.j; hoek...;
a.talie;- wateh, a.wacht.
grillig;- veloeity!hoeksnelheid.
anehorage,(het)ankeren;ankergrond, angularity,hoekigheld fookjig.j;grilligheid.
plaats;ankergeld Look:-dues);(/fg.)
anker,steun.
angul
atetd), hoekig:
anhydrous,w atervril.
anehovy, ansjovis.
aneient,oud,uitvroegeren tijd;-liThts anil,indigo (plant en verf).
(jur.),rechtvanbehoud van uitzlcht aniline. aniline; - dyes, a.verfsoorten.
anim adversion, critiek, afkeuring; be(of licht).
aneillary, ondergeschikt, dienstbaar
risping,terechtwijzing.
(
aan,
t
o)
;
hul
p.
.
.
,
bi
j
.
.
.
a
ni
madvert,- (uplon, critiseren; beand,en;for m onths - m onths, m aanrispen.
denlang;two - two,tweeaan twee;- animalznw.
,dier;zieook go ca);adJ'.,
s
o on (forth),enzovoort;in money
dierlijk,dieren...; - ehareoal,been/or kind,in geld en/of natura.
zwart,beenderkool;-fat(food),dieraneadite garnet, (kostbare, schitte- lijk vet (voedjel).
anim ateww-,bezlelen,levengeven;aanrende) groene granaat.
anem ograph, anem ograaf:windkracht
wakkeren, opwekken,animeren; -11,
en -richtingm eter.
l
evendtig),geanimeerd;
-1
I dealings,
levendigezaken;the-t
lelosing quotaanem om eter,windmeter.
t
i
ons
i
n
N.
Y.
,
de
wi
l
l
i
g
e
s
lotkoersen
anent Lscltotl.j,nopens.
aneroid,- (barometer),aneroïde-baro- van N .Y .; -41 discussion, levendige
m eter.
discussie;-4l ten4eney,geanimeerde
anem opnieuw ,nog eens; anders.
stemming;adj., zie -d.
anger znœ., toorn, boosheid; in > in animation, bezieling, leven(di
gheid),
-

een opwelling van toorn; œœ., veranim o, willigheid, kooplust.
toornen,boos m aken.
anim é, soort kopalhars.
angle IJhoek; (/fg.) gezichtshoek;-d, anim ositp animositeit, vijandigheid.
hoeklg;aeute -, scherpe hoek; the animus, geest, strekking, drilfveer;
anim ositeit.
various -s of the subjeet, de ver-

schillendezijden van hetonderwerp;
there aremany-sto the subjeet,het
onderwerp heeftmeerdan één zijde;
obtuse o stom pe hoek; at right -%
rechthoekig (op,to);to look at the

anise,anijs.
aniseed,anijszaad;- eorGial, a.likeur;
- oil, a.olie.
anisette, anisette.

anker, (oude)vochtmaat (81/1 gkloq).
anna,anna LEng.-lnd.munt, /10roplj,
+ 6 cent;c/gek.:a!,zzzp.:as).
ol delleetion,afwijkingshoek; - ol annalist, kroniekschrilver.
inei4ence (rellection), h.van inval annalw annalen; a red-letter ygar ln
the - of the Company, een bultenge(uitval);- olrelractlon,brekings-h.;
m atterfrom a o-ferent-,de zaak uit
een anderen gezichtshoek bezien; -

anneal
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anotller

woon jaarin degeschiedenisderMij. annuity!jaargeld, lijfrente; annuïteit;
anneal, afkoelen,ultgloeien,tem peren,
jaarlilkse retributie; contin6ent o
ontlaten;-ing furnaee, koeloven.
conditionele (van omstandlgheden
annedent, verbindend, verbindings...
afhankelijke)lijfrente;deferred > uitannex ww.,aanhechten,toevoegen(aan, gestelde1.;Governm entn staatsrente;
to);annexeren (bij,to);-ed,aangeimmediate o dadelijk lngaande 1.;
hecht, bijgevoegd, ingesloten; bij-, life > levenslange 1.; zie ook pernevensgaand, hierbij, -nevens;the
petual, perpetuity, terminable; Baxlk has -ed the balanee, de Bank
heeft het saldo tot zich getrokken;

m supanfe,renteverzekering;- insurance stamp, rentezegel.
znw., bijlage, annex; aanhangsel; annul,vernietigen,te niet doen,nietig
of ongeldig verklaren, ongedaan
bijgebouw,dépendance.
m aken, herroepen, afschaffen, inannexation, annexatie,inlijving.
annexe, zie annex znw.
trekken, opheffen, annuleren;to be
annihilate, te niet doen, vernietigen.
led, ook:nietig worden (zijn),verannihilation, vernietiging.
vallen.
annihilator,(fire)-tbrandblusapparaat. annular,ringvorm ig,ring...
anniversary adJ'., Jaarlijks;znw.,jaar- annulatetd), geringd; uit ringen befeest,gedenkdag'
,50th - ofthefounstaande.
annulation, ringvorm ige structuur.
dation, so-jarig bestaan.

annotate,annoteren,(verklarende)aantekeningen maken (bij, on); -d
edition,geannoteerde uitgave.
annotation,annotering;annotatie,(verklarende)aantekening.
annotator, annotator.

annulet,ringetje.
- of adjudication (a bankruptey),

annulm ent,vernietiging,enz.,zieannul;

vernietiging van faillissement.
annuneiate, aankondigen.
annunciation, aankondiging.
announce, aankondigen, annoncereny annuneiator,num m erbord.
bekend m aken, bericht geven van. anode (
electr.j, anode,positieve pool;
announeem ent, aankondiging,enz.,zie
battery, anode-, plaatbatterij; announce; to m ake an -, ookl een
eireuit, p.kring; - eaeuit reactiom
com muniqué in het licht geven.
terugkoppeling; - eoil2 p.spoel; ann fju ntser, aankondi
ger;omroeper (v. eurrent,p.stroom -,- reszstance,weerstand in p.kring;- voltage, P.SPanr
adi
o)
.
annoy, lastig vallen; ergeren, kwellen,
ning.

hinderen; irriteren;-ing, ergerlijk, anodyne,pijnstillend (middel).
lastig,vervelend;tobe-edat(athing), anoint, zalven; inwrijven.
with (a person), zich ergeren over anomalous,abnormaal,afwijkend,onregelm atig.
(iets,iemand).
annoyance, last, hinder, plaag,onaan- anomaly,anomali
e,afwijking,onregelgenaam heden, ergernis.
m atigheid.
annual adJ'
., jaarlijks (elk jaar te- anon,dadelijk,straks;dan weder;ever
rugkerend: vgl. yearly), jaar...; and - Lveroud.),telkens,nu en dan.
aeeount, Jaarrekening; - aeeounts, anonym:anonymus;(
somsjpseudoniem.
ook: j.stukken; - balance sheet, anonymzty, anonim iteit.
mee
pre,
mi
eonsumpt
repor
iot
n,
,retur
nst,ing,
j.balans
-um
ver,
- anonym ous, anoniem .
rent,
ander;nogeen;een tweede;
bruik,-vergadering,-premie, -huur,

another,een
to sen; - pareela week hence! over

verslag, -staat (-cijfers); the fizm
jaarlijks...om;znw.,j.boekt
je),jaarlijks uitkomend geschrift;j.abonnement;j.markt;zieook hardy.
annuitant, wie een lijfrente (jaargeld)
geniet,lijfrentetrekker.

een week weder(nog)eenpartljzenden;thatis quite - thing, dat is heel
watanders;- 1000tons(six months),
nè
g 1000 ton (een halfjaar);it is
one thing to prom ise, and - to perlorm, beloven en doen zijn twee;
zie ook oneb),such,way :).

-

has an - turnover of...,de zaak zet

Engels H andelswoordenboek
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antilrietion
t
îoph
1, be- antenuptial, to make an - settlem ent,
antwoorden;beantwoorden aan;aan
op huwelijksvoorwaarden trouwen.
het doel beantwoorden, voldoen; antepenultti
mate),adj.enznw.,op twee
zich verantwoorden (wegens, for); na de laatste.

ansW eK
ansW er œ Wz., antwoorden

ook: ontzenuwen (v. bezwaar); anterior,voor...;voorafgaand (aan,to),
B.-steel m ay eontain som e iron ore:
vroeger,ouder (dan,to).
1or fine steelthis does not-,B .staal anteriority, het voorafgaan, prioriteit.
mag wat ijzer bevatten, voor fijn anthraeite. anthraciet: - trebles, a.staal gaat dat niet; ...does not -,
nootjes.
it does not - to ..., ook: m et,
anthrax, m iltvuur.
kom t m en niet verder;the serum
antiei/ate,voork6men,N66rzijn;voor-et
leapitally,het serum werkte uituitlopen op;vervroegen,verhaasten'
,
stekend;thesamples - (to)the 4ebijvoorbaat.ondervinden (genieten,
seription,dem onsterskom en m et de
verbruiken);voorzien,tegemoetzien,
(metgrond)verwachten;anticiperen
beschrijving overeen;-(to)aperson,
i
ema
nd
ant
woo
r
den;
(
t
o
)
a
que
s
fbi
j octrooi); ... may be reasonably
tion,een vraag beantwoorden;- lor,
(eonfidently) -4
1, ... mag men met
verantwoorden; instaan voor; - to
enigen grond (
met vertrouwen)
the nam e of. luisteren naar den
verwachten (tegemoetzien);-d internaam van;zie ook expectation,helm
est, vooruitbetaalde rente; - payent
-1
,1v6
sue
6r
ces
den
s,het
vervaldag betalen;
znw., purpose q1), requirement h); tmhe
verwachte succes;
znw., antwoord (op,to); (jur.), zie
reply h1);togivean -,een a.geven;
zie ook profit Jz)dn wish h).
in -to,in a.op;vgl.verderreply h1); antieipation, het voork6men,enz.,zie
zie ook bearer.
antzcipate;(op redelijken grondslag
answerable,verantwoordelijk (aan,to; berustende)verwachting;voorgevoel;
voorschot; anticipatie lbQ' octrooij;
voor, lor), aansprakelijk; (eeroud.)
beantwoordend, overeenstem m end
to disappoint -(s),zienot to come
(aan,met,to);such inshmationsare
up to -(s); tosurpass -(s),de verwachting overtreffen;beyond -, bonot -, op dergeli
jke insinuaties kan
m en niet ingaan.
ven v.;by (in) > bijvoorbaat,voorant, mier.
antagonism, antagonisme, tegenstand,

uit;eontrary to -,tegen de v.;paym ent,to thank,ete.in -,zieadvance

vijandige gezindheid; tegenstrijdig-

b1);in - o1,in afwachting van; to

heid.
antagonist, tegenstander, partij be-

A aw a billin - oltheshipm ent, een
wissel trekken op rekening van de

strijder.
verscheping;(not)toeomeupto -(s),
antagonistie,strijdig (met,to);vijandig
(niet)aan de v.beantwoorden.
anticipatory,vooruitlopend,vervroegd,
(aan,to).
antagonize, tegenwerken, bestrijden;
bijvoorbaat geschiedend enz.;antineutraliseren, opheffen.
ciperend (e.octrooij.
anteeedence, (het)voorafgaan.
antielinal Lgeol.j:anticlinaal Ladj.j; ant
ecedentadj.,voorafgaand (aan,to); fold,zie anticllne.
the - period, de v.e periode; znw., antl
eline (geoJ.),anticlinaal(znfz,.),anticline, plooiingsrug.
iets Toorafgaands; antecedent; his
-S, znn antecedenten.
ant
i-eorrosive, - (composition),roestanteehamber, anticham bre.
werend m iddel.
antedate œœ.,antedateren;vervroegen; anti4ote, tegengi
f Look /fg.; tegen,
voorafgaan aan; vooruitlopen op;
againqt,for,to).
znœ.,veryroegde dagtekening.
ant*
debrile,koortswerend (middel).
ant
'e merit
hem (geœ. ajgek.: a.m.), anti-louling, - com position, aangroeisvoorm iddags;at 7 a.m ., om 7 uur
ferend middel.
V .m .
antdrletion? middel tegen wrijving;m etal,m tm etaal.
antenna (rp,p..
'-e),zieaerialznw.

antigropelos
35
antir opelos, waterdichte beenbekleding.
anti-knock,- value,klopw aarde,-vast-

heid (v.benzine).

antim aeassar,antim akassar.
antim onial, antimoniumhoudend.
antim ony,antim onium ,spiesglans.

anything
ni
ooe
kuwd
:er of...;weare (most) - to ...,
is ons veel aan gelegen ...;
W e *Ke - ly looking forward to your
reply, wij zien m et spanning uw
antwoord tegemoet.

any,enig;ieder,elk;een (wie,welk,
watook);ook,ook soms (wat); alle
antinomy, antinomie: (tegenlstrijdig(mogelijke);hardly> littleil-,weinig
heid (fnz.in wetten).
o
fgeen;la4.rzzcr.l= ata1l;eomplaints,
if-,- eom plaints,eventuëleklachten;
antipathetictal),antipathiek.
antipathy, antipathie (tegen, against,
two(three, ete.), iedere willekeurigetwee (drie enz.);- amountof,
t@).
een zeer grootbedrag aan:een grote
antipodal. lijnrecht tegengesteld fook
m assa;isthat - betterl, ls dat we1
fig.;aan,to).
veelbeter?;the sehem e has not heantipode, antipode (inz. jig-j; -s, teeom e - hetter, het plan is er niet
genvoeterts) (ook fig.), antipodetn);
at -s, lijnrecht tegengesteld (aan, beter op geworden;a: a protedion
against - ...,als beschermlng tegen
with).
antiquarlan adJ
'.,oudheidkundiq;znw.,
mogelijke ...; it eannot posslbly be
zie antiquary; Eng.tekenpapzer.
delayed - longer,het kan geen ultstel
antiquary,antiquaar.
me
er lijden; - man, de eerste de
beste; have they - m oneyl,hebben
antiquate,doen verouderen,in onbruik
brengen; -(1, verouderd, ouderwets.
zij ook geld?;- moret
l,nog meer?;
antique adJ'
., antiek; ouderwets; znw.
there is aeeom m oGation lor- number
0n(gdœ.me.),antiquiteit;- dealer,anti- ofvisltors,er is plaats voor eengive
n
beperkt aantal bezoekers; quaar.
number, een wi
antiquity, deoudheid;ouderdom ; (gew.
llekeurig getal (aanz
zzp.:) antiquiteit'
,dealer in a.s, antal);- one,één (welke ook/;een betiquaar.
paalde (willekeurige);in - one year,
ln enigjaar;zieookanyone;at-prlee,
antiseqticadj.,antiseptisch;znw.,antiseptlsph m iddel;-s, antiseptica.
tegen elken prijs;(at)-time,teallen
antithesis, antithese, tegenstelling;
tijde;in - way, op enigerleiwijze;
not - too well, niet al te best; zie
tegengestelde (van,of,to).
antithetictal), antithesisch, tegenstel- o
ok wise l; zie verder ajzonderl.
sam enst.
lend.
antitoxln, tegengif, antitoxine.
anybody,anyone,iedereen, een ieder;
anti-trade wind, tegenpassaat.
fvragend)zemand; has - calledl, is
antitype, tegenbeeld.
er iemand voor mi
j geweest?
anyhow, hoe dan ook; in elk geval,
antlers, gewei.
antonym ,antoniem .
althans;hetzijzohetwil;op slordige
anvil,aambeeld;to be (uplon the-,in
wijze;things are all-, de hele boel
voorbereiding, onder handen,in de
is in dewar (in 'thonderdgelopen).
pen zi
jn.
anyonw zif anybody.
anxiety 1, bezorgdheid, ongerustheid; anythi
ng,lets (wat dan ook);alles;it
zprg,angst.
is too badfor-,hetlijktnaarniets;
anxiety H,begedrte,(groot)verlangen. theillustratlon 1s,ifo too favourable,
anxious 1, bezorgd, ongerust (over, dit voorbeeld is eigenlijk (eerder)
g aap dçn gunstlgçn kant; the
about! for); beangst; zorgwekkend; no
m arketisa llttlebetter,ifo de m arkt
angstlg; we feel - about the result,
is iets beter,als m en van beter kan
Fijzijn erlang niet gerust op.
anxz
-ousII,verlangend(naar,for;te,to); spreken;people will say o de mensen zeggen zo véél; - but, allesbewe are - to (that)...,wijstellen er
halve;- elsel,no: iets?;to am ount
hogen prijs op om (dat) ...;Iam to know whether ..., ik ben zeer be-

to - up to one m llllon dollars, ten
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appeal
m inste een m illioen dollal. belopen'
sent us aKP R,
n - for sllk. de gezie ook know /1,)en like 1c).
zonden goederen moeten zi
jde veranyway Lgemeenz.ofxd.zzzcr.l,zieanyhow. beelden !;pleaseaeeept our a.sfor...,
anywhere, ergens;overal.
wijbieden u onzeverontschuldiging
aall VOOP ...; 1 OWP yO11all - fOK...,
anywise, op enigerlei wijze; in enig
opzicht.
ik naoet u mijn excuses aanbieden
apace, snel, vlug; hard;to progress -,
voor...;to tender (offer) one's a.s,
m et rasse schreden vooruitgaan.
zijn v.aanbieden.
a posteriori, a posteriori.
apanage,apanage;(jig.j(aanldeel.
apart,afzonderlijk;van (uit) elkander; apostil, kanttekening.
terzijde,alleen,op zichzelf;12feet> apostrophe, apostrophe.
theearies' weight, medicinaal ge12
voetvan (uit)elkander;athing-, apo
iets op zichzelf;wide -, ver uiteenw icht.
lopend;to keep -,uit elkander hou- appal,doen (verlschrikken,ontstellrn;
-l
den;we oughtto keep the two well
ed by,ooklafgeschrikt door;-ling
number, ontstellend groot aantal.
-,wijmoeten heteen goed van het
ander onderscheiden; - from , afge- apparatus(
?zze.:-(es),apparaat,toestel,
hulpm iddelen,uitrusting;apparatuur;
zien van; ongerekend,waarbij nog
kom t ...;- from thisr overigens,afOrganen.
anfW
* as
&r

gescheiden daarvan;zLcook jestfcf
zz., apparel, kleding, gewaad; Lscheepv.t
uitrusting, tuigage.
joke f
4'fc.,settza),tell&),e.a.
apartm ent, vertrek;
house, étage- apparent, bli
jkbaar? kennelijk, zichtw oning;huurkazerne.
baar;ogenschijnligk; -ly. ook: naar
apathetie,apathisch,lusteloos, OnV0rallen schijn;zieook heir;the advanschillig.
tages of this m ethod are -, de voorapathy, apathie; flauwe (lusteloze)
delen van dezewerkwijzeliggen voor
stemming (v.markt);to show - as
de hand; to hecome (strikm gly) -,
to ..., zich volm aakt onverschillig
(sterk)aan dendag treden;in - good
tonen wat betreft
(
orderand)eondition,inuiterlijkgoeden staat;developm ents not then -,
apeak Lscheepv.j,open neer,loodrecht.
een destijds nog niet te voorziene
aperient,laxerend (middel).
aperiodie Lradiob,aperiodisch;-eireuit,
ontwikkeling; - distanee (horizon),
niet-afgestemde kring.
s
chijnbare afstand (horizon);toheaperture, opening,spleet.
from,blijken uit.
apex (?zzp.:apices,apexes),top,toppunt appealJ.
)fzzf
zz.,in (hoger)beroepkomen
fook jigLj.
(gaan), appelleren (van, tegen,
aplarist, ilmker.
from,against;bij,to),in appelgaan,
apiary, bijenstal.
b.aantekenen Look: - to a higher
apiculture,bijenteelt.
eourt);- (against one's assessment),
apiece,per stuk, elk.
reclameren (tegen zijn aanslag);the
aplomb,aplomb;(Jcff.)loodrechtestand.
judgment-edlrom,hetberoepenvonnis, het v.waartegen b.is aangeteapoeryphal,apocrief,twijfelachtig;onecht.
kend;- to,inb.gaan bij;eenb.doen
op; zich beroepen op;bevallen,aanapodeictictal), apodietiw apodictisch,
stellig,onweerlegbaar.
staan;aantrekken, rlokken,naar den
apogee (j@g.),verste (hoogste)punt.
zin zijn; if neitherofthese propositionsshould - toyou,m ocht geen deapologetictal),verontschuldigend;apologetisch,verdedigend.
zer beide voorstellen uw goedkeuring
apologize, zich verontschuldigen,excuwegdragen (u lijken);zieooktaste è).
ses maken (wegens,for);for which bj znw.,appel, (hoger) beroep (van,
We-,waarvoor wij u Onze verontlrom ; bi
j, to); (jfg.) aantrekkingsschuldiging aanbieden.
kracht;ook:sm eekbede;thereisno -,
apol
ogy,
(-s
chrift)v
,erontschuldiging; verweer
er is geen beroep mogelijk; het is
apologie; the goods they
onherroepeli
jk;no - lies (from 1...),
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applieation
er is geen b. mogeli
ap
pe
l
l
a
nt
z
nw.
,
a
ppe
l
l
a
nt
;
ad
J'
., appeli
'
e
F
k
(
%
van
.
.
.
)
;
t
o
.
dism iss an
een b. afwil
zen; to
lerend;party -.appellant.
Five notiee of >, to lodge (enter, Appellate Court (fnz.Amer.j,Hof van
Appel.
mstitute,note) an -,to interpose - appe
llation, benaming; a bill eom ing
(against),b.aantekenen (tegen),in
under the - of Mkite'',een wissel die
hoger b. gaan (van); the - this
business m akes to the gam bling inonder de rubriek schoorsteenwisstinct, de aantrekkingskracht welke
sels'' valt.

dit bedrijfoefent op de spçelzucht; appellative adj., naam ...; ZnW., naam ,

a court from which there is no -,
benam ing.
een hof dat in laatste instantie appellee, geïntim eerde: gedaagde in
hoger beroep.
r
echtspreekt;to pronouneejudgment
in -, rechtdoen in hoger b.; em pty append, aanhechten, bi
j-, toevoegen;
onderstaand verm elden.
of
-,
ni
e
t
pakke
nd
(
v.
r
e
c
l
ame
e
nz
.
)
;
tribunal of -, b.sinstantie; zie ook appendagw zieappendix;toebehoren.

boa
rd 11:), court c1), reverse c); appendant adJ'., aanhangend, bijgedepartment, afdeling van b. (v. voegd;(bijlbehorend (bij,to);znw.,
octrooiraad).
aanhangsel;bijkomstiggevolg.
appealable,appellabel; voor hoger be- appendix (
zrzg.:appendiees),aanhangsel,
roep vatbaar.
bij
ltaage
,
bi
jvoegsel,supplement.
a
ppe
r
m
,
-to?toebehoren aan;behoren
appear,verschijnen,optreden;uitkomen
(v.boek);duidelijk zijn,blijken (uit,
bij;betrekklnghebben op.
from); schijnen,voorkomen, lijken; appetizing,appetijtelijk,smakelijk.
paraisseren, voorkomen (in boeken applaud,applaudiseren;toejuichen (ook
enz.);-(in Court),compareren,vöör- /Q.).
komen,verschijnen;itwould - that, applause, applaus, bijval.
hetschijntdat;it-sto me that, het apple, appel; - of discord,twistappel;
schijntmij toe,dat...;towhieh we
- eorer,a.boor;Hohn, (zeer duurdo not- to have reeeived your reply,
zame gerimpelde)winterappel.
Waarop Wj
J*,VOOrZOVer wij kunnen apple-pie,to bein - order(gemeenz.j,in
nagaan, geen antwoord van u hebben
de beste orde (in de puntjes)zijn.
ontvangen;as-sfrom,blijkens,zoals appliance,toepassing,aanwending;toestel,inrichtlng,werktuig,(hulplmidblijktuit;- on thebooksasan asset,
a1s activum te boek staan; - on a
del;equippedwith the latest -s,voorlist,op een li
zien van de nieuwste inrichtingen
jst voorkomen (staan)*
appearanee,verschijning;optreden;ver(vindingen);office -s, kantoorbenodigdheden.
s
chijnsel;schijn,voorkomen;uiterlijk;
(in Court), comparitie;-sarede- apphc
-ability,toepasselijkheid;aanwendbaarheid.
e
e
pt
i
ve
,
s
c
hi
j
n
be
dr
i
e
gt
;
-s
ar
e
aga
i
ns
t
them,des.istegen hen;thereisevery applieyble, toepasseli
jk, te gebruikrn,
that (of ...),het heeft er allen s. brulkbaar (voor,to),van toepasslng
van (het laat zich aanzien) dat ...;
(op,to);- to? ook:geldend voor.
*ant,sollicltant (naar,for),reflectobe ofpleasing(sightly)-,eraardig apphe
tant,gegadigde,candidaat;aanvrager
(ooglijk)uitzien;toshow amoresettled
-,een vasteraanzien hebben;tokeep
(van,om,for), inschrijver (op aanup (save) -s, den s. bewaren (reddelen); the - eompany, de maatschappijwelke de aanvrage doet,de
den);to putin (enter)an -,zich veraanvraagster.
tonen,opdagen;(jur.)verschijnen;to
judgeby -s,naardens.oordelen;for applieation c),toepassing,aanwending,
thesakeof-s,voordens.;toall-,naar
gebruik;sollicitatie (voor,for),aanallen s.,naar het zich laat aanzien.
vrage(gm,forlzverzoek,aanmelding;
appearer,com parant.
inschri
lvingtsblljet) (0q aandelen);
appease,bedaren,kalmeren,bevredigen.
ijver,aandacht,toewl
jdlng (aan,to);
for outward -, voor uitwendig geappellable(zd!#.),zieappealable.
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apposite
appEed
bruik;the 11st of -swm be closed on
(persoonlijk) aanmelden; - for. zie

Nov.6,de inschrijving sluit6 Nov.;
ofeasy -,gemakkelijk toe te passen;
it has a large range of -s,hetvindt
velerlei toepassing; -s are invited
(we are open to reeeive -s) for ...,

J,);ook:opvragen (v.geld,goederen,
documenten); - 1or a eoncession,
concessie aanvragen; - for shares.
op aandelen inschrijven;-to,zieJ,);
the sam e applies to, hetzelfde geldt

voor,kan worden gezegd van,is van
aanvragen (sollicitatiesenz.)worden
toepassing op; for further particuingewacht voor ...; to lodge (fiIe)
, to
lars- to,voornadere bi
an -, een aanvrage indienenjzonderheden
wende m enaanwende
zich tot
n; - to purposes
make
f
o
r
,
(
of
f
i
c
i
e
e
l
)
aanvr
age
n;
- de
voo'r
partment, aanvraagafdeling (v. whieh ***5
@ne
s doeleinden welke @@@) - to
sureties,
octrooiraad); - form, aanvraag-,
inschrijvings-,sollicitatiebiljet(-for- iem ands borgen aanspreken; - tomulier);- money,som welkebijin- wards, gebruiken (aanwenden) tot;
e ook within h).
s
chrijving op aandelen moetworden apzi
gestort;zie ook l
point ww. bepalen,vaststel
etterlllc).
len Look
btmetvoorz.en verbind.,on -,op yanv.dag,tijd,termijn,plaats);benoevrage;on - (written -,- in writing)
men,aanwijzen (tot),aanstellen (als);
to, op (schriftelijke)aanvragebij;at voorschrijven, bestemmen; bescheileast5% oftheface value has to be
den,bestellen;(jur.)beschikkenover
paid on > ten minste 5% vande no(eigendommen);inrichten,uitrusten;
m inale waarde moet bi
theDireetors- one ofthel num ber to
j inschrijving
worden gestort;on the- o1,op verzoek
br
(-from theirnumbera)Managing
Dxreetor, de com missarissen kiezen
vyn;-sin writing,schriftelijkesolliuithun m idden een directeur;zieook
cztaties(aanvragen)@the-ofeleetrieity to? de aanwendzng yan electricibody c);the person (party) -ed,de
teit blj.
benoemde; a well (badly, ill) -e4
applled,toegepast (v.wiskunde enz.); s
hip,een goed (slrcht)uitgerustschip;
- t
o a vacaney,ln een vacature be-art,kunstnijverheid.
apply c),aanbrengen, leggen (bij,op, noemen;zie ook task c);znœ., appoînt,appunto:saldowissel.
to);aanwenden (tot, to), toepassen
(op, to); aanleggen, gebruiken (v. appointee,benoemde.
maatstaf enz.); gelden, van toepas- appointm ent, benoem ing, aanstelling;
sing zijn (op,to);solliciteren (naar, am bt; afspraak; beschikking; -(s),
ook:inrichting,uitrusting,m eubilair;
1or); (aanlvragen (om,for),inschrijven (op,for);zich wenden (tot,to); permanent(temporary) -,vaste (tijaanzetten (v.d. remmen); zie ook
delijke)benoeming;toaeeept(deeline)
applied; - oneself to, zich toelegan -, een b.aanvaarden (weigeren);
gen op; these conditions do not to have (make) an -,een afspraak
hebben (maken);tokeep an -.(zich
(here),deze condities zijn hier niet
vantoepassing;theseobjedionsstill-,
aan) een a.houden;to revoke an -,
deze bezwaren gelden nog;- m oney
een b.intrekken;b# -, volgens af1orsom epurpose,geld besteden voor
spraak;nagevraagdbelet;(puTveyor,
een bepaald doel;how are the profits
furnlsher) by (special) - (to H.M.
to be appliedl,hoe za1de winstworthe King), hofleverancier; his - to
den aangewend ?
.; zie ook standard
the vaeant diredorship, zijn b.tot
den vacanten bestuurszetel; zfc ook
c),e.a.
balanee of42 Grum shas
bjbee
verbi
nd.
,
t
he
crown c).
n applied against order No 158, apportion,toet
beldelen;verdelen (onder,
het restant van 12 vaten is gebruikt
among),omslaan (over,among).
voor (de uitvoering van)order No apportionm ent, toebedeling; verdeling
158;- at the offiee,zich op hçtkan(onder,among),(evenredige)omslag.
toor vervoegen;- hy letter (m
- per- apposite, geschikt,passend (voor,to);
som personally), zich schriftelijk
toepasselijk (op,to).
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approaeh

appositlon,yanhechting;bijvoeging;bij- appreeiatory, waarderend.
eenplaatslng.
apprehend, aanhouden, gevangen neappraisable,taxeerbaar.
men;begrijpen,beseffen,(belvatten;
duchten,yrezen.
apqraisal,schatting;taxatie (doorveriflcateur Look:retlxrn of-);m onetary apprehensibllity,begrijpelijkheid.
-,waardering in geld.
apprehenslble,begrnpelijk, bevattelijk
appraise, taxeren, schatten (op, at), (voor,to).
waarderen;-t
l value,taxatiewaarde. apprehynsion, aanhouding, gevangenappraisem ent, taxatie, schatting; ook:
nemzng; bevattingtsvermogen); betaxatiewaarde.
grip;bezorgdheid,vrees;dull(quick)
appraiser, taxateur, schatter, verificaof -, traag (vlug) van begrip;you
teur.
need be under no - that...,u behoeft
appreeiable,te schatten,te waarderen;
nietbevreesd tezijn,dat...
m erkbaar, merkeli
j
k,
a
anme
r
ke
l
i
j
k;
app
rehensive,bevattelijk,vlug van beno - difference, geen noem enswaard
grip; bevattings...; beducht, bang
verschil; to an - extent, in belang(voor, 01); bezorgd (voor,for)'
,we
rijkemate;zie ook appreciably.
are - that...,wijvrezen,dat...
appreeiably,(goed)merkbaar,duldelijk apprehensiveness,bevattelijkheid,enz.,
waarneembaar;in belangrijke maie; zie apprehensive.
not -, niet noemenswaardtig).
apprentieeznw.,leerjongen Look:-Ia4),
appreeiate,waarderen,naarwaarde(ook: leerling; to bind -,ln de leer doen
hoog)schatten,appreciëren,op prijs
(bij,to);- fee,l.
geld;-'s indenture,
stellen; beseffen, begrijpen, inzien; l
.
c
ont
r
a
c
t
;
ww.
,
i
n
de1.doen (bij,to);
(doen) stijgen in prijs (waarde);you
d to,in de1.bij.
wi
ll- ...,het za1u duidelijk zi
jn ...; apprenticeship,leerljaren);toserveone's
in value, in waarde stijgen; we
-,in deleerzijn, zijn leertijd doorf
ully - that...,wijzien zeergoed in,
maken (bij,with).
dat ...; it eannot be too mueh -d, apprise,bericht (
kennis) geven (van,
me
n
kan
he
t
ni
et
ge
no
e
g
op
pr
i
j
s
of
)
,
i
n
ke
nni
s
s
t
ellen (met,of);to be
stellen; - highly,op hogen p.stellen;
d of..., ookk onderricht zijn omwe should - your sending us, we
trent,weten ...
should - itil you would send us ..., apprize (veroud.
j,zieappraise.
wij zouden het op p.stellen,indien appro (gemeenz.j,on - = on approval.
u ons wilde zenden ...; ... will be approaeh c) ww., naderen, naderbi
j(greatly)-d,zal(zeer)op p.worden
komen, op handen zijn; gelijken,
gesteld,za1 ons (zeer) aangenaam
nabijkomen (ook:- to);nader brengen; zich wenden tot, aanzoeken,
zi#
in;we should-'yournews,wijzirn
gaarne uw bericht tegem oet; - xn
stappen doen bij, aanspreken (om,
m oney,in geld waarderen;theprocess
for); polsen (omtrent, on); entacannot be -d as an invention? deze
mer
en, aanroeren (v. onderwerp);
werkwijzekan nieta1seenuitvlnding
ing, aanstaande (in aantocht, op
worden aangemerkt(erkend,gewaarhanden);- eompletion,de voltooiing
deerd).

appreeiation, waardering, enz., zie
appreciate'
, critische beschouwing'
,
waardeverm eerdering;to have akeen
- of,levendig beseffen;their - ofour

letter,hun opvattingvan onsschrij-

ven;lack of-!gemisaan waardering;
token of-,bli
lk van w.;- statem ent,

beoordelingsstaat(v.employé).

appreeiative, w aarderend; gevoelig

(voor,of); - remarks,.waarderende

opm erkingen.

naderen; - a person with a request,
zich tot iem and wenden m et een
verzoek; wetried to - somewholesale

dealers,wijhebbengepoogd,inrelatie
te treden m et enkele grossiers.
bt znw.,naderingl toenadering; toegangt
sweg), Oprlt; (er dicht) bijkom end artlkel;-es,ook:stappen,bemoeiingen (bij, to); to be a very
near -,er zeer dichtbijkomen;the
nearest - (to it),het meest nabijkomend (overeenkomend)(met,to);

approaehable
the river -, de toegang totde rivier;

easy (dilfiexzlt) of -, gemakkelijk
(moeilijk) bereikbaar;the - to the

problem is fraught with misconeeption,reeds de eerste pogingen om tot
een oplossing te kom en geven aanleiding totveelm isverstand;- ehan-

nel, vaargeul (voorhaven).
approaehable,toegankelijk (
.
ook/L
'
g.);genaakbaar.
approbate (J'ur., a4?z?cr.l, goedkeuren,
sanctionneren.
approbation,goedkeuring, goedvinden,

sanctie;on -,op proef(zicht).

approbatory,goedkeurend.
appropriate adJ'., geschikt, passend

(voor,to,for);eigen (aan,to);trans-

ferofitems to the - aceounts ol the
ledger, het overbrengen van posten
naar de betrekkeli
jke grootboekrekeningen'
, the word is used -ly, dat
woord is hier van pas;f
'
f
7m.,zich toeeigenen fook.
. to oneself) naasten;
bestem m en, aanwi
jzen, uittrekken

aqua

to meet with (one's) -, de
(iemands) g. wegdragen; zie ook
vote tz1).
approve,goedkeuren (= sancti
onneren,
vgl.- of); (aanltonen,bewijzen,geVan '

tuigen van;aanbevelen;-oneselfa ...,
zich een ...betonen;-11 m ethods,er-

ke
nde (beproefde) methoden;salary
to riseon -tlserviee,hetsalariswordt
ve
rhoogd bijgebleken geschiktheid;
d writers on the subject, erkende
schrijvers op ditgebied;- of,goedkeuren,goedvinden,billijken;to be
(
highly) -d of,(zeer) in den smaak
vallen;we eannot - ofsueh a eourse,
wiJ' kunnen een dergeli
jke handelwijze niet goedkeuren.
approxim ate f
<zfc., (belnaderen, nabij
brengen (
komen);- (to), Lvooralmet
betrekking tot kwalit
eit oj ctzn,lcl:l
naderen, nabijkomen; c#j., (zeer)
nabij,nabijkomend;dichtbijeen (geplaatstl;benaderlenld,tennaastebij
Juist, approxim atief; the - priee,
ongeveerdeprijs;-ly,bijbenadering.
ongeveer,naar gissiny.

(v. som), aanwenden, meteen bepaald oogmerk afzonderen (voor,to,
for,towards);-theprofitsasfollows, approxim ation, benaderlng, enz., zie
approxim ate f
zzfc.; -s, benaderde
de
winst aanwenden (verdelen) als
volgt ...; - for one's own ends, te
waarden'
,by -,bij benadering.
eigen bate benutten;the balanee will approximative,benaderend;-ly,bi
jbebe -1
1towardsthe sum due,hetsaldo
nadering.
zal in mindering strekken van het appurtenanee, toe-, bi
jbehoren çgew.
verschuldigde.
?'
zze.l,aanhangsel,accessoir.
appropriateness, gepast-, geschiktheid. appurtenant adJ
'., (bijlbehorend (bij,
appropriation, toeëigening, enz., zie
tot,to);znw.,ietsbijbehorends.
appropriate fcfc.;ook:toegestanesom aprieot,abrikoos.
(gelden);- aet,wetnopensde aan- a priori,a priori.
wending van toegestane gelden.
apron,schort;schootsvel;dekkleed (in
appropriative, strevend naar toeëigerijtuig enz.).
ning.
apropos, à propos; - of, betreffende.
approvable (ze!#.), goed te keuren, apt, geschikt, gepast,goed te pas geloffelijk.
bracht; geneigd (om, to); onderapproval,goedkeuring,bijval;accoordhevig (aan, to); vlug, bekwaam
bevinding; to signify one's -, zijn
(in,at);-ly,ook:juist.tersnede,ad
goedkeuring te kennen geven; for
rem ;itis- to break (teas etc.),het
your -,ter g.;to suhmit for -.aan
breekt (scheurt enz.) licht; -ly deIem ands g. onderwerpen;on -, op
scrihed by...,waarvan ...een Juiste
zicht (proef); ooklin commissie;to
beschrijvlng geeft.
sellon -,op zicht (keur)verkopen; aptitude, geschlktheid, enz., zie apt;
to send hooks on (one week's) -, neiging, aanleg (voor,for).
boeken (voor een week) ter inzage aptness,zie aptitude.
zenden;subjectto the - of,behou- apyrous. onsm eltbaar,vuurvast.
dens (onder nadere) g. van; to be aqua Lchem.j, vloeistof, oplossiny'; lortis, sterk water;- Pegla,konlngssubjed to the - of,de g.vereisen

aquam arine

il

area

water;-vitae,aquavitae,brandewijn. arbitratorship,scheidsrechterschap.
aquamarine, aquamarijn: blauwgroen, arbitress,(vrouwelijk)arbiter,scheidsm arineblauw;edelsteenvan diekleur.
V rOuW .
aquarelle, aquarel.
a
r
bo
r (techn.),boom ,hoofdas.
aquatic c#j.
, water...; to follow - arboraceous, arboreous, boom achtig;
pur
suits, zijn bedrijf op het water
boomrijk.
hebben;znw., -s:watersport.
aquedud, waterleidlng.
aqueous, waterachtig:water...

arboriculture,boom teelt.
arboriculturist. boom kweker.

are, (cirkellboog; - lamp,booglamn.
arcade, overwelfde gang;winkelgalerll,
aquosity,watertachtllgheid.
Arabie, gum -, Arabische gom ; passage; -d, Overwelfd.
numerals,A.cijfers.
areanum (gdœ.zzzp.: areana), geheim,
ara
ble adj., geschikt voorbebouwing; geheim m iddel.
-

land, bouw-, akkerland; znw., azfh 1. aartS...; eerste, OPPeP...
bouwland.
areh 11 znw., boog, gewelf; zie ook
araegm eter, zie areom eter.
ar
chway (-wise); ww., overwelven,
- spannen; Zi
ch Welven, een boog
arbiter (veroud.j,zie arbitrator.

arbitrage,(beurslarbitrage;zieookarbitration; to do - business, a.zaken
doen;- dealer,arbitrageant;- transadions, a.zaken.
arbitrageur,arbitrageant.
arbitral, scheidsrechterlijk; Court,
zie arbitration.

V orm en.

arehaic, archaïstisch, verouderd.
arehaism, archaïsm e, verouderdte)

woord (uitdrukking).
archetype, prototype, oorspronkelijk
type (model).
a
r
c
hil,orseille (kleurstof).
arbitrament Look:arbitrement),scheids- archipelago, archipel.
rechterlijke uitspraak.
archited,architect,bouwmeester;(/fg.)
arbairtbi
ratrrine
ss,willekeurtigheid),enz.,zie
maker;everyone isthe- ofhisown
ary.
fortunes, iedereen is de sm id van
arbitrary,eigenm achtig,arbitrair,willezijn eigen fortuin.
keurig; (jur.) aan iemands goed- arehitectonic, architectonisch, bouwdunken overgelaten; - address, verkort adres.

kundig'
, -s, bouwkunde.
arehiteetural, bouwkundig.
arbitrate, scheidsrechterlijk beslissen; arehitecture?bouwkunde;architectuur,
als arbiter optreden; arbitreren; -t
l
bouw, stljl,bouwstijl.

priee (rate), arbitrage-parikoers.
l
ijke beslissing; zie ook arbitray'
e;
(ofexehange),(exehange)-,(wlssel-, valuta-)arbitrage; simple -,
directe (wissel)a.(tussen drie plaatsen):compound-,indirectea.(tussen
meer plaatsen);Court of> - Court,

arbitration, arbitrage, scheidsrechter-

archive (gcœ. zzzfp.: arehives), archief,
archieven (inz. openbare); ook:archiefstuktken).
archivist, archivaris;
arehway, overwelfde gang.

arehwise,boogsgewijze,alseen gewelf.
arctie,noord...,noordpool...;-(Oeean),
Noordelijke llszee; ship, poolscheidsgerecht;H of van A .;to settle
vaarder.
by -,door a.uitm aken; to go to -, areuatetd),boogvormi
g.
in a.gaan;to refera m atter to -,een ardency,vuur L
ook jig.j,i
jver.
zaak aan a.onderwerpen;to submit ardent? vurig, blakend f
ook jig.t,
volilverig; - spirits, alcoholische
to -.zich (een zaak)aan a.onderwerpen;- Aet,wetop dea.;- award,
dranken.
zie arbitrator; - elause, a.clausule; ardour,vuur,gl
oed Lookjig.j,(blakende)
- f
ees, a.kosten.
ijver.
arbitrator!arbiter,scheidsrechter,-m an; arduous,steil;zwaar, zeermoei
lijk;
task,zware taak.
's (-s') award, scheidsrechterlijke
uitspraak,arbitraalvonnis;toappoint aKB, are.
(nominate) -s, arbiters aanwijzen. area,(open)vlakte,terrein,openruim te;

apefa
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arlnlet

for the sake ol > om de gedachte
oppervlak(tel;diepcruimte vöörhet
souterrain naet trap naarde keuken;
te bepalen;weight ol -, kracht van
a.; zie ook enter into en refutatory.
gebied,terrein (ook jig.j,rayon,veld
vanwerkzyamheid;industrial(rural) argumlntatiqn, arçumentatie, betoog,
-s,industrle-lplattelands-lstreken;to
bewnsvoçmng;dlscussie.
eover an - of..., een oppervlakte argum entative, betogend, logisch, beredeneerd;querulant.
bejlaan van ...; - of free delivery,
kmng van kosteloze bestelling; the Argus-eyed,met Argusoogrn.
- of London, Londen en y,suburbs''; argute, schrander, scherpzlnnig.
- ol operations, arbeidsveld; - hell, arid,dor,droog L
ook jig.j;schraal (
.
v.
keukenbel(zfe bovenj.
land).
areea, arecapalm ; - nut,areca-,betel- aridity, aridness. dorheid,enz.,ziearid.
noot.
aright,juist,goed;ifI see -,a1sik de
areonleter, areonzeter.
zaak goed begrijp.
argentan, argentaan: nieuw zilver.
ari-se,ontstaqn,voortkomen,-spruiten,
argentella, zie argenton.
vloeien (uzt,from,outof),zljn'oorargentiferous,zilverhoudend.
sprong vinden (in,from); zich op-,
argentine ad)'
.,zilveren,zilverhoudend,
voordoen;the case m ay - that, het
achtig; znm.,nieuwzilver.
geyal kan zich voordoen,dat;this
argenton,Alençonkantmetrijkpatroon. pom t does not - nom dit is thans
argil, (pottebakkerslklei,Mijpaarde.
niet aan de orde; it -s (largely)
argillaeenus, argillous.klelachtig.
from the factthat...,hetkomt(groargol, wllnsteen.
tendeels)doordat*@@.
; ZL
*
d 00k dam age
argon,argon Lchem.j.
c1),disputeznw.,doubtca),necessity
arguahle, als argum ent te gebruiken;
c),needc),opportunity è),question
betwistbaar.
ca
),rightca),sltuation,vacancy,e.a.
a
r
i
thm etie,rekenkunde;a m atter ol >
argue, (belredeneren,betogen, (argumenten) aanvoeren (voor, for; qen rekensommetje (/fg.).
tegen,against;dat,that);argumen- arithmetieal, rekenkundiç,reken...
teren (over?ahout);discuteren (met, arithm etieian,rekenkundlge;rekenaar.
aga
inst, with); bewijzen (te zijn), arithm om eter,rekenm achine.
getuigen van;a fiereely -41question, ark (
dzn.
er.),groot platboomd rl
#vl
*ereen veel en heftig omstreden vraagvaartuig.
ar
m
1
,
a
r
m
,
t
a
k;
a
l
ong
-,
e
e
n
l
ange
punt; it -s him (to he) a..., hqt
bewijst, dat hij.een is;it -s in
a
rm
o
Y.
-e
ir
,clh,
eudo
nin
grsit
oeilr;
-ehaL
irok
cr/
it
xc)
,;the
oha
ret
is
ct
na
his favour that...,hetpleittezijnen
gunste, dat...; - away, wegredebeoordelaar, y,stuurm an aan wa1'';
neren; - into (out o1) ..., door
(tokeep)at-'slength,opeenafstand
redenering brengen tot (afbrengen
(houden); an -'s length deal, een
van);-thematter out,dezaak door
t
ransactie waarbij iedere partij de
uiterste voorwaarden tracht te beargumentatietoteen gplossing brengen; there is no argum g outofthat,
dingen.
dat valt niet weg te redeneren; zie arm 11znw.(
gefzz.z?zp.),wapen;upin -s,
ook assum ption.
in het geweer,in opstand Look /fg.);
argument,argument (voor,for;tegen,
çr'œ., (belwapenen Look jig.)'
, zich
against),bewi
jstvoering)ybewijsgrond;
wapenen;bewapenen,beslaan,(be)redenering, betoog;discussie, debat;
pantseren.
korte inhoud, onderwerp; legal -, armament, krijgstoerusting; krijgsm acht; bewapening.
rechtsgrond; powerful (forcible) -,
krachtig argum ent; sound -, deug- arm ature, bewapening, wapenrusting;
m agneetanker, poolstuk, arm atuur;
delijk a.;the-s for and against,de
a.n voor en tegen;to refute ws, a.n
- windlng, ankerwikkeling.
weerleggen; that is a m atter for >
a
r
mi
stlee,wapenstilstand (ook jig.j.
daarover ZOu men kunnen Praten: arml
et,armband:bandom den arm (als
-
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arm our

arrear

ook: zich m et iemand verstaan; distinctief);kleine zee- ofrivierarm.
arm ()llK ZnW ., w apenrusting,pantser;
w1th the harhour-m aster for a herth,
een ligplaats afspreken m et den
(belpantsering; blindéring; duikerhavenmeester.
pak;--elad,gepantserd;-plate,pantserplaat;ww.,(belpantseren;bllnde- arrangement,(ranglschikking,enz.jzie
ren; >ed eable, gepantserde kabel;
arrange; overeenkomst, afspraak,
-ed hose, rubberslang m et m etaab
accoord,vergeli
. inrichjk;-(s),ook.
draad;zie ook concrete znw.
ting; -s, ook: toebereidselen; this
arm or y, arsenaal; (Xrz
is a m atter ol -,dit raoet (
zcr.) wapenfavooraf)
briek.
overeengekomen w orden; to bring

arm ure,arm ure:kleinfiguur in ketting-

ribs; zijden stof met kleinfiguur op
keper;silk -,blokjeszijde.
army, leger (ook /f;.); - eontractor
(broker),leveranclervoorhetleger.
arom a,arom a,geur.
aromatlc cW., aromatisch, geurig; hydrocarbons, a.e koolwaterstoffen;
ZnW.,a.e stof.
arom atize,arom atiseren,geurig m aken,
kruiden.
around,rondom ,inhetrond,om ,om ...

heen;om en bij;(Xmdr.)hierendaar,
in debuurt;t-4?zzer.longeveer,circa.
arouse,(oplwekken;aansporen;-interest,debelangstelling gaande m aken;
our m ethod ofpaeking has never -ed

aboutan -,een schikking tot stand
brengen; to eom e to an -, tot een

vergelijk komen;to effect pn -,een

regeling treffen;to enter into an -,
een accoord aangaan;to m ake an -,
zie to effect an -;ook:een afspraak

maken;to make the neeessary (to
makespeeial)-s,denodige(speciale)
regelingen treffen;by (previous) -,
volgens (voorafgaande) overeenkomst,volgens afspraak;by -, ook:
bijminnelijkeschikking;the-whereby ..., de regeling (overeenkomst)
volgens welke ...; zie ook amicable,
convenient,deed c),private,scheme
znw.,standing c),working,e.a.

objections, tegen onze verpakking is

arrant, doortrapt, aarts...;- nonsense,
klinkklare onzin.

positlon, tegenstand verwekken;zie
ook suspicion znw.

array ww.,opstellen,schikken,scharen;

nog nimm er bezwaargem aakt;- op- arras,wandtapijttwerk).

a
row,op een rij.
arrack, arak.
arraign, voor een rechtbank dagen,

tooien (ook jig.j;(jur.:) - a panel,
delijstvan juryleden opmaken;znw.,
schare,reeks,rl
j;(jur.)het opmaken
derlijst van juryleden;to present a

form idable- ofargum ents,een m assa
aanklagen;in twijfel trekken.
argumenten aanvoeren.
arrange,(ranglschikken,ordenen,rege- arrear, achterstand, achterstallige gel
en;bi
jleggen (v.geschil);opstellen; deelten van leverantie, betalingen
arrangeren,in Orde brengen, Zorgen
ofschuld tgdœ.rzzp.);-sofdividend,
interest, salary, work,ete., achterVOOr:maatregelln treffen voor;een
regellng (schikklngen)treffen (vopr), stalligte) dividend, rente, salaris,
bepalen,heteensworden (met,with; werk enz.; to eatch up -s, achteromt
rent,about),afspreken (omtrent), stand inhalen;to pay up -s,het achovereenkomen; toebereidselen trefterstallige aanzuiveren;in -(s), ten
achter; if interest has beeom e in -,
fen;bedenken (v.plan,middel);as-d,
volgens afspraak, zoals overeengealsde renteachterstallig isgeworden;
komen; - that..., afspreken, overqayment (sum) in -(s),achterstaleenkom en, bepalen, zorgen, dat...;
llgebetaling (sqm);mywork isin -,
- for t
he goods to he shipped, er
ik ben m et mnn werk ten achteri'
voorzorgen,datdegoederen wgrden
to be in - o1,ten achterzijn bij;to
verzonden; we shall - for thzs (to
be (get) in -(s) wlth, achterop (ten
be done), wij zullen zorg dragen
achter) zijn (geraken) met; to fall
hierda
t
di
t
ge
s
c
hi
e
dt
,
wi
j
z
ul
l
e
n
(get) into -s, achterstallig worden;
voor zorg dragen; - with a
arraignm ent,aanklacht,beschuldiging.

Per8gny

achterop geraken.

apreataiB
arrearage,achtcrstand;onbetaaldsaldo;
-s, schulden.
arrestww.,tegenhouden,stuiten,tegengaan;arresteren,aanhouden;sequestreren,aanhouden, beslag leggen op;
-i
ng,pakkend,frappant,in het oog
vallend, opvallend; - the attention,

de aandacht boeien (trekken); -e4

development,belem m erde ontwikkeling; - a fire, een brand stuiten;
-

judgment,een vonnis stuiten op

grond i
va
s n een fout; - a vesseltilla
elaim
settled, een schip aan den
ketting leggen tot een vordering is

arterialize

bj verbind., at,aankomen te (bij);
komen tot,bereiken Look/fg.);- ata
eonelusion (deeision). tot een conclusie (besluit) komen; the figures
(measurements,etc.)thus(so)-d at,
dealdus verkregen cijfers (metingçn
enz.);the eareasses are weighe; in
afrozenstate in orderto -attheB/L
weight, de geslachte dieren worden
i
tn bevroren toestand geFogen Om
ot het connossementsgewlcht te komrn; - at a porh een haven berelken; - ataresult(settlement,an
understanding), tot een resultaat
(schikking, tot overeenstemming)
komen;zieook maturity en stageca).

vol
daan; znw., (het) tegenhouden
enz.; beteugeling; - of growth, stilanee, *PP@<an($y,aanm atiging,ars
tand van groei; under (an) -, in acog
hechtenis; in beslag genom en; - of
rogantie.
judgment,stuiting van een vonnisop arrogant, aanm atigend, arrogant.
grond van een fout.
arrogate,zich aanm atigen;wederrechtearrêt (jur.),arrest,uitspraak, vonnis. lijk opeisen (voor,to);- a thmg (to
aprival, (aanlkomst; -s, (pas) aange- oneself),zich iets toeëigenen.
kom en of spoedig te verwachten arrogation,aanm atiging,enz.,zie arroschepen, treinen, goederen of pergate.

sonen; loco goederen; aanvoerten); arrow,pijl;pijltje (als teken); - head,
Java eollee early -, Java koffie
pijlsplts; broad -t-head), officieel
prom pt; fresh -s, nieuwe (
m erk op Brits gouvernem entsrecente)
aanvoeren'
, gold -s, aanv oeren Van
m ateriaal; zie ook quiver l; -root,
goud; heavy -s, grote aanvoer;late
pijlwortelmeel.
-, te late aankomst; safe -? behou- arrowy,pi
jlvormig;pijlsnel;scherp.
senal, arsenaal.
den (goede)a.;timely -, tigdige a.; ar
, rattenkruit;
''toawait-#',,,(moet)a.(vangeadres- arsenie znw., arsenicum '
J'., arseen...; - aeid, arseenzuur.
seerde) afwachten''; notice (adviee) arsaedni
eal, arsenicum ...
of-,- notiee,berichtvan a.;portof
-,haven van a.;time of -, tigd van arsenious, arsenicumhoudend'
, - aeid,
senigzuur.
a.;tosellfor(on)-,ziearrivec,);on-, arsar
on, brandstichting.
bi
j (dadelijk na)a.;-book,boek van
aangekom en goederen; O0k1 Vreem - art,kunst;kunstgreep,list;gekunstelddelingenboek;- platform (station),
heid;bedri
jf;gilde;zie ook applird
perron (station)van a.;- sales,sto- en prior; to he - and partin, (1n
mend (zeilend) verkochte goederen. beraming en uitvoering)deelhebben
aan; to have neither - nor part in,
arrivec),(aanlkomen;komen (v.tijd);
gebeuren;goodsto o stomende (zei- zie part ca); - dealer, kunsthandelende) goederen;tosellto> stomend
laar;-industry (m anufaeture)?k.nijvçrheid; - linen, borduurllnnen;
verkopen;op (conditievan)behouden
aankom st verkopen; news -s ahout
(
fm e) - ohjeet,objed of -,k.voorwerp; - paper, k.drukpapier; -silks
..., er .kom en berichten binnen om trent @**)thetim e hasnotyet-d to ...,
(beurst.j,aandelen van k.zijdefabriede tijd is nog niet gekomen om ...; ken;- treasures,treasures olart,k.- d val
s
chatten.
uw Faarde ter bejtemm ingsplaats; - in goqd eonditlon, goed arterial, - thoroughfares, hoofdverkeersaderen.
(in goede conditle) aankomen (ontrialize,van een netwerk van kanalen
vangen worden);- safetly),goed (be- arteenz
h
. voorzien.
ouden) aankomen;zieooksound 1.

Den gebruiker van dit W oordenboek w ordt geraden, het
vöör de ingebruiknem ing te voorzien van de volgende
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g': - raising'
, prijsopair
I bj,voeg bi
j :- raid,luchtaanval'
, PI'iee c),voeg :f
- raid warning, luchtalarm .
drijving.
basls, bases of agreem ent, lees:
pulverizator (zeld.j,zie pulverizer.
pulverizer, pulverisator,verstuiver.
lopige overeenkomst.
railway bj,3e regel,i.p.f7.net lees:
black-out.(luchtlverduistering.
wet.
bllsiness c),out of -, ook Lgemeenz.j: reas
on f
2al,13e regel,leesïwhieh - ...
failliet.
reserve ca),8e regel,leesltake with.
cookery,keuken'
, - book,kookboek.
ca),pag.719,le kolom,18e regel,
covering',laatste regel,lees:baissierts). run
lees: expense.
. verduurzam er.
curer, lees.
saloon.ie regel,leeslcartriage).
deeide, 38 regelv.(
).,lees:(uplon.
eeond bj,2e regel,leeslsecondly.
defer, pag.209,le regel, lees: system . s
slacken, 3e en ie regel, leesL m inder
delivery tz), 9e en 10e regel, lees: strak.
(inlcourante.
source,2e kolom ,2eregel,lees:ineom e.
direction, 3e regel,lees:bevel;
disipline, lees: tliseipline.

squeezable! i.p.p. sqeezable.
Squeezer, L.p.#7. Stleezer.
doo
r a,
),ie regel,lees:the (a).
stilltedness,lees:stiltedness.
eeonom y, 8e regel v.o., lees: exercise. stray, 6e l'egel, lees: vagebonderende.
eftort, 6e regel,lees: strenuous.
subeonsciouss, lees: subconseious.
embassy, lees:ambassade.
subseribe, 3e en ie regel,lees. (vOlescarp, 2e regel, lees'
.schuiven.
tekend).
espiel, lees'
. espial.
sum , 2e regel v.o.)lees. -ming-up.
evulsion, lees'
. uitrukking.
taek tz),pag.878,le en 2e regel,lees

failc),8e regelv.().,lees:.ing.
far dj,ie regel,lees:verwijderd.
for &a), 6e regel,lees.
.question.
habitat, voeg bi
j'
.levensruimte.

helio, ie regel, lees: -graphic.
hobble, 3e regel, i.p.ç
7. to be lees:
to be in.
hushandry, lees.
.llusbandry.
im pose, 3e regel o., lees: (uplon.
ineur, ie regel v.o., lees: obligations.
inextaetitude, lees: ixlexaetitude.

inundation, voeg bi
j'
.inundatie.

m alapart, lees: m alapert.
m aze,2e regel,i.p.ç
7.w ar-lees:w arnet.

bakboords- (stuurboords-).
tare snf
,
t'.,f'oeg &(/ ledig gewicht (v.
tam per, 5e regel,lees'
.intrigeren.

voertuig, d.i.gewicht na aftrek van

lading,benzine enz.).
tariffznf
c.,voeg &z
'' - wall,tariefm uur.
g

there bj, 2e kolom ,10e regel, i.p.ç7.
b.bijlees:d.bij.
transact, 8e regel,i.p.t). -d lees: -ed.
trip, 3e regel, i.p.e. versprei- lees'
.
Verspre-.

typographietal), lees'
.typographisch.

Ilnderestim ate, 3e regel, tussen not
be voeg ï?z:to.
momentum, voeg bi
j. vaart.
vaccilator, lees:vaeillator.
navicert.navicert t?zze.:navicerts).
vaccilatory, leesk vacillatory.
overbridge znw., overbrugging; f.
f
-'
f.
ç'. vagabondage, lees.
. vagebondage.
overbruggen.
voyage, ie regel, lees: outward.
wax ll, i.p.ç,.to be lees:to be in.
paravane, paravane.
poor, pag. 632: le kolom , 16e regel work t
zal,7e regelv.o.,lees:easily.
V.O., laten uttspringen.
working bj, pag.1021, le kololll, 8t
p

premium bj,

regel,lees:lump sum.

regel,lees: hourtss).

artery
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arterp (main) -, (hoofdlverkeersader.
artesian w ell,artesische put.
artful, listig, geslepen, geraffineerd;
kunstmatlgà-ly,ook:bedrieglijk.
artfulness,listlgheld,enz.,zieartful.
artiehoke, artislok;Jerusalem -, aardPeer.
article c)znw.,artikel,voorwerp,waar;
artikel, punt, clausule, paragraaf,
voorw aarde; dagbladartikel enz.;

stuk, deel;(ship's) -s, monsterrol;
-s (Clearing Housej,chequesenwissels;in the - of,op hetstuk van;the
(genuine, real) -, je ware1; -s of
agreem ent, punten Van de Overeenkomst, contractbepalingen; -S of
apprenticeship, leercontract; -s ol

association, statuten (v. vennoots
chap);
- ofeonsumption,verbruiksartikel'
,- of dress,kledingstuk;-sof
incorporation ta4.
??zer.l,ziememorandum ofassociation;- of value,voorwerp van waarde;zieookpartnership.
b)ww.,in de leer doen (bij,to).
, artlkelsgewijsopstellen;eenaanklachtindienen (tegen, against); -d elerk,
(bijleercontractaangenomen)bediende (v.advocaat),procureursleerling.
articulate adj.,geartlculeerd;ww.,articuleren.
artieulation,articulatie.

artmi
ifidde
ee,l;
kuns
tlgreep), truc, vernuftig
technical-,technischehand-

rieeeep.
arty
zf
r, (techni
sch) handwerksman;

ascend
kom en;- cireumstancesdem and,naar
gelang van om standigheden;they do

notuse ...,- do othereompanies,zij
gebruikengeen...,gelijkanderemaatschappijen;in this- in otherrespects,
in dit zow el als in andere opzichten;
zieook be;- we heard,naarwijvernam en; - it is, zoals de zaken nu

staan;itisbad enough - it is, het is

toch alerggenoeg;toleayethematter
itis(stands),heterbiJlaten;rieh he is,hoerijk hijook is;unpradical
-

it m ay sound,hoe onpractlsch het

ook m oge klinken' - it w ere, om
tend.
ze,
gg
bjzo
verbi
-en,als het ware.

against,tegentover),ver-

geleken m et;theirlossisinsignifleant
- against ours, hun verlies is niet

noemenswaard bij het onze ver-

geleken;the produdion am ounted to
3 m illion barrels, - against about 2
m illion barrels in the year 1920,de
productie bedroèg 3 millioen vaten,
tegen ongeveer 2 m illioen vaten in

hetjaar 1920; statementofexpenditure at(on) 31st Dec.,staatvan
uitgavenper 31 Dec.;- for (to,regards),watbetreft;- from ...,van
af;- from (time to count - from,
from and ineluding) May 22,met
ingangvan (terekenen van)22 Mei
(af);- if,alsof;- of custom,ouder
gewoonte; - on,zie '
x'at;- per,volgens;- peraecountrendered,volgens
ingezonden rekening;- though,zie-

uitvinder bewerker.
if;zieookearly b),farc),lateb),long
artificial adJ'
., kunstm atig; kunst---;
1:),much,wellllc,
u)en b4,yet,e-a.
- exchange rates, fictieve koersen; ''A sabs'', aandelen Anglo South
Am erican Bank.
fertilizer (manure),kunstmest; florist, k.bloemenmaker; - flowers, asafoetida,duivelsdrek.
k.bloem en,gem aakte bloem en;- har- asbestie,asbestiek.
bour, gegraven haven; - m eans, asbestine,a1sasbest;ont
vérlbrandbaar.

k.middeltenl;- silk, k.zijde; zie ook asbestone,asbestlei (voor daken).
horizon znw. en person; znw., -s,

k.m eststoffen.
artisan. handwerksman.

artistietal),artistiek;kunst...
as tz)bjw.en voegw.,(evenlals, gelijk
(a1s), (evenlzo; (zolals;toen,terwijl'
,
aangezien,daar,vermits;naargelang,

naarmate,(telkens)wanneer; - (and
when)issued,telkensna verschijnen
(uitgifte),zieookrequire;-theyeome
in,wanneer (naargelang)zij blnnen-

asbestos, asbest; crude -, natuur-a.;
- boards
, sheets of -yslabs of- plaster, a.platen; - cem ent, eem ent -,
a.cem ent, eterniet'
, - eord, a.koord;

- eurtain,a.gordijn,-scherm;-mill-

board,a.papier;-paeking,a.pakking;'
- powder,a.gruis.
aseend, om hoog gaan, zich verheffen,

(oplstijgen,(oplklimmen; teruggaan
(in tijd);beklimmen;opvaren;-ing

progression,opklimm ende reeks.
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a:peet
aseendaney
aseendaney, overmacht, overwicht,
zich afzijdighouden;- lrom lx4?rzcr.l,

meerderheid (boven, over, over); zieapartfrom;zie ook layca),leave
(overheersende) invloed (op, over). bgt,Put Ja),Set cz),turn ca),e.a.
ase
endantcdj.,stijgend,(oplklimmend; ask, vragen. verzoeken; verlangen;
overheersend; znw., overwicht,
uitnodigen;it seems m ueh to -,hetis
(overheersende) invloed (op, over); we
l(is het niet) wat veel gevergd;
in the -? overheersend; zich in
that...,zie request bj; it may be
-ed whether ..., de vraag m ag worstijgende lljn bewegend.
aseendeney,zie ascendancy.
den gesteld,of...; - olfers (quotaaseendent, zie ascendant.
tions),zieinvite'
,-permission (leave)
to ..., verlof vragen om ...; - too
aseension tx4z?zcr.l,zie ascent.
m
ue
h,
t
e
ve
e
l
vr
agen, overvragen;
aseent,(oplstijging,enz.,zieascend;opthis is -ing too mueh, dat is te veel
komst qookjig.j;helling,steilte.
gçvergd; you ean have it lor the
aseertain,zichvergewissen(opdehoogte
-i
ng,u hebt er slechtsom te vragen;
stellen)van,vaststellen,nagaan,opnem en;kom en achter,te w eten ko- about,vragen over,vragen stellen
in verband m et;- after,vragen naar
men,zekerheid trachten te verkrijgen omtrent;constateren (v.gewicht
(persoon of zaak);- baek (again),
terugvragen;- for?vragen om ;- for
enz.);asfarascanbe-ed,zoyermen
kan nagayn;it can be -ed on inqulry
nothing hetter, nlets liever willen
atthe ofliee,m en kan dat te weten
e(zien); the samples -ed for, de gin,
kom en aan het kantoor; - whether,
zich vergewissen of; - from the

vraagdeve
mrzo
ons
terns; - a person
eke
iem and
binnen te komen;

Steamship Co.whether,bijdeStoomvaart-Mijnavragen of.

- something ofaperson,iemand ietj
vragen;- (a day) off,(een dag)vril
aseertainable, vast te stellen,enz.,zie
vragen;zie ook attention,loan c1),
ascertain.
return bj,write c.
):
aseertainnzent, vaststelling, enZ.y zie askanee,askant,schuln(
s),vanterzijde;
ascertain.
to look - at,toeye(view)-,metargaseribable, toe tg schrijven (aan, to). w aan bezien.
ascrlbw toeschrilven, toekennen (aan, askew,schuints),scheef.
aslant bi
to).
jw-,schuin(s); voorz., dwars
aseptie adj-,steriel;znœ.,steriele stof. OVer.
asleep, in slaap Look ji
ash 1,es;essenhoutten).
g-j;- to, zich
niet bewust Van.
ash 11 (gcœ.zzzp.),as fookjig.,sigarenas meestal enà.); to lay in (reduee aslope,hellend, schuints).
,a stiek ol -,een a.;
to) -es,in de a.leggen;--eoloured, asparagus,asperge'
a.kleurig; - leaf, een vroege soort
aardappel; - shoot, a.stortkoker;

hroken -,stoof-a.;gigantic -,Deense a.; long -, slier-a.; - server

tray,a.bakje.
(tongs),a.tang.
ashamed,beschaamd (over, of);to be aspect,aanzien,-blik, -zicht, uitzicht,
-,zich schamen (over,o1; om,to). voorkom en; aspect, gezichts-, oogashen 1, essenhouten.
punt; ligging;zijde; eommereial ashen II, as...,askleurig.
(of affa*
tre), commçrcieelte) aspect
ashlar,ashler,hardsteen;arduintsteen).
(zijde);toassumeadlllerqnt(new)-,
asho
r
e,
aa
n
(
naa
r
)
l
and,
a
an
(
naa
r
)
wa
l
;
i
n
e
e
n
ande
r
(
ni
e
uw)
llcht komen
aan den grond,op hetstrand;to go -,
(te staan),een ander aanzien krijgen; this puts an entirely O lerent
aan wal gaan; to be cast (washeë
- on the m atter, de zaak laat zich
drifted, to drift) -, aanspoelen;
reported -, als gestrand gemeld;to
thans (hierdoor)geheel andersaan-

run -, stranden,op hetstrand geraken;op hetstrand zetten.

zien;thlngs now wear am orefavourable -. de zaken staan er nu beter

ashy, as...,askleurig.
aside,opzijde,terzi
lde;tostand-(/fg.),

voo
r (bieden een beteren aanblik);
our oflices have a southern -, onze

asperity
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aS8e8S

kantorqnliggen op het zuiden;toeonken;bestormen Look/ïg.;met,with).
sider(view)a.question in itstrue-s, assailant,assailer,aanvaller,aanrander.
een kwestie in hetwarelichtbezien; assault ww.,aanvallen,bestorm en;znw.,
to presentvarious -s, zich van veraanval, bestorm ing; to carry hy -,
storm enderhand veroveren.
schillende kanten laten bezien (ver-

schillende aspecten hebben); to set assay znw.,toets,proef,essaai (v.edel
forth thematterin (under) an unfametaal),keuring;analyse(v.erts);te
vourable de zaak in een ongunstig
onderzoeken m etaal; mark of -,zie
daglichtstellen.
- mark; - balanee, justeerschaal'
,
-i
asperity!ruwheid,scherpte,scherpheid
ng house, zie - office; - m ark,
(ook/Ig.);guurheid,strengheid.
keurtmerk); - master,zieassayer;asperse, (belsprenkelen (met, wlth); offiee,essaaikantoor',-value,e.waarde;-weight,e.gewichtiœm.,essaiëren,
(/fg.)belasteren,bekladden,betichten
(van,with).
keuren,toetsen fook/fg.);-gold,goud
keuren;-et
lgold,goud metkeur;- in
aspe
rs
i
o
n,
(
be
l
s
pr
e
nke
l
i
ng,
e
nz
.
,
z
i
e
as
perse;to east-son,belasteren.
(
b
y)
t
he
e
upel, afdrijven,affineren.
asphalt znw-,asphalt;- paper,a.papier; assalrer,essaieur,keurm eester.
- pavements, a.wegen; - base pave- assembl
age, verzameling; bijeen-, saments,wegenmeta.fundeling;-hloek
menkomstqbijeenbrenging;montage.
pavem ents, a.blokplavelsel; --ear- assemble, (zzch) verzamelen, samenpe
tedpavementj,wegenwelker -PPer- komen, vergaderen; bijeenbrengen;
vlakte m et a.ls behandeld; -O
fm ed
monteren,in elkaar zetten; doublepavem ents, wegen m et a.voegvulren,assembleren (v.garens);zie ook
ling; - paving, asphaltering; œœ.,
meeting.
asphiteren.
as
s
emhlp bijeenkomst; (wetgevende)
asphaltie, asphaltachtig; - eoncretw
ve
rgadering; - roomte),bal-,c'
onasphaltbeton; - eonerete hase, a.becert-,feestzaal,-gebouw.
tonfundering;- eoncrete pavem ents, assent znw.:toestem ming;instem m ing;
wegen m et a.betondek; - petroleum ,
goedkeurlng; to reeeive royal > de
a.houdende aardolie;- road oils,a.olie
koninklijke goedkeuring erlangen,
VOOr Wegen.
koninklijk bekrachtigd worden; to
asphyxiate,verstikken.
refuse - to,weigeren goed tekeuren;
asphyxiation,verstikking.
ww., toestemmen (in,to); zijn inasphyxlator,blusapparaat.
stemmingbetuigen,instemmen (met,

aspirant adJ'
.,hakend,strevend (naar, to); -ed (.4vzdr.), afgestempeld (v.
for, after, to); znw., aspirant,canaande
len);- to,ooklbeamen;- with
a person in ...,met iemand instem didaat,sollicitant;strever (naar,t%
m en wat betreft
after,for).
aspirate,afzuigen (v.gasenz-);aspirat- assentient JéJ'.,instemmend (met,t@);
ing-pan. zuigpan (in rijstpelmolen). ZnW.twie ergens m ede instem t.
aspiration,aspiratie,streven (naar,for, assert,doen (laten)gelden,handhaven;
beweren, verklaren,verzekeren;- a
af
ter);theearliest-s of an overland
route did notgo beyond ..., de eerste
elaim , een aanspraak doen gelden;
plannen voor een rollte over land
- one's influenee (on a person),zijn
gingen niet verder dan ...
invloed top iemand)laten g.;- oneaspirator,aspirator,zuigbuis,-toestel,
self,zich doen g.;zie ook right ca).
lnhalatietoestel;zuigwanm achine.
assertion,(het)doen gelden,bewering,
aspire,streven,dingen,trachten (naar, enz., zie assert; to give - to, laten
to,after,at;om,to);-after(at), ook: gelden,tot zijn recht doen komen.
ambiërenq aspiring,ookk eerzuchtig. assertive, stellig, nadrukkelijk; aanaspirin,asplrine.
matigend;tobe - ofone'srights,zi
jn
ass,ezel; to make an - of (oneself), rechten doen gelden.
(zich)belachelijk maken.
assess, schatten, quotiseren (op, at);
assail, aanvallen; aangrijpen, -P&kaanslaan (in debelasting enz.) (voor,

assessable

assistanee
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i
sn,
tellat
en);
(v.
be
sc
boe
hade
ten f!.voor7 a'
tI
à; vastverdrotèn ijver;assiduities,voortdurende attenties.
e
nz.
)
(
op,
a
t
)
;
pr
oportionally,hoofdeli
jk omslaan;tohe assiduous, zeer ijverig,naarstig, volhardend, onverdroten.
-f(l(im at)f10,voor f10aangeslagen w orden;- upon,opleggen;schat- assiduousness, zie assiduity.
ten (aanslaan)volgenstOpdengrond- ass
ign ww., aan-, toewijzen (aan,to);
cederen, overdragen; aangeven, beslag van);zie ook tax b,j.
assessable,belastbaar; - ineom e,b.inpalen,vaststellen;toeschrijven (aan,
komen; - stock (X??zcr.), aandelen
to); - as the cause, als Oorzaak
aangeven;- m oney for,geld uittrekwaarop bi
jstorting kan worden gevorderd.
assessm ent, schatting, enz., zie assess;

aanslag,omslag,heffing (van,on,of);
(opvordering van) bijstorting, vgl.

ken voor; the workm en -ell to this
duty, de voor dit werk aangewezen
werklieden; to be -ed to, ook: te

werk gesteld worden bij; zie ook
creditca)enroad c,
);znw.,cessionaris,
r
e
c
ht
ve
r
kr
i
j
ge
nde
.
com m issie van aanslag; - form , be- assignable,aanwi
jsbaar,enz.,zieassign
l
'
ç,
f
zz.'
,overdraagbaar,vaoroverdracht
schrijvingsbiljet;- list,listof-,(bevatbaar.
lastinglkohier; notice (paper) of -,
- paper,aanslagbiljet;year of-,be- assignation, toewijzing,formele overlastingjaar.
dracht,cessie;aanwijzing,bepaling,
assessor, assessor;schatter, zetter (v. assaf
spraak; toeschrijving.
ignee, gevolm achtigde; cessionaris;
belastingen);(claims)-,expert,taxateur (assur.j.
rechtverkrijgende;- (in bankruptey,
abankrupt's estate),bewindvoerasset,activum;creditpost (op balans); of
der,curator.
(/fg.) bezit, voordeel, waardevolle
eigenschap;to be an -,ooklmedege- assignment,aan-,toewijzing,enZ.,Zte
assign f
zzf
,
c.; (acte van) overdracht
rekendworden;permanent-,blijvend
(vast)bezit;valuable-,waardevolb.;
(cessie);boedelafstand;taak,tewerkzie verder assets.
stelling (voor bepaaldetaak); deed
activa,
of -, acte van cessie (overdracht,
ass
e
t
s
,
be
z
i
t
(
t
e
g
e
no
v
e
r
s
c
hul
d)
,
actief,baten;''no - '
'IFeen tegoed (op
afstand);judicial- of an insolvent's
estate, zl
z faillietverklaring.
chequesjk- and liabxhties,activa en
assessablç;additional-,havordering;
- eom m ittee, college van zetters,

passiva, baten en lasten,bezittingen assignl
lr, Cedent,Overdrager.
en verplichtingen; available -,reali- assimilability,assimileerbaarheid.
seerbare ectiva; eireulating > zie assimilable, assimileerbaar.

f
loating '
w;eurrent-,dadelijk realiseerbare activa;dead -,dode activa;
fixed (permanent) -, vast actief;
floatin:-, veranderlijk actief(boekvorderlngen, voorraad,wissels);intangihle -, onstoffeli
jke activa, niet
onder ci
jfers tebrengen actief (klandizie,octrooien, copyrights); liquid
(quiek, working) -, lzquide middelen, onmiddellijk beschikbare
activa (kasgeld, deposito's enz.);
t
angible-,stoffelijke (tastbare)activa, reëelactief;zie ook disappear en
wasteh).
asseverate,betuigen, (plechtig) Verzekeren.
asseveration,(plechtige)verzekering.

assimilate,gelijkmaken (aan,to, with);
vergelijken, gelijkstellen (met, to,
with);(zich)assimileren,inzich opnem en, zich eigen m aken; opgenom en
worden; gelijk worden (aan, with).
assimilation, gelijkmaking, enz., zie
assimilate, assim ilatie.
assim ilative.assim ilerend.

assist,bijstaan,helpen (met,in),assisteren, ter zijde staan, steunen, te
hulp kom en; bevorderen;m edewerken (tot,in); - at çgallicismej, bijW onen .
assistanee, hulp, bijstand,assistentie,
medewerking; aanwezigheid Lgallicfsmc); to be of o van nut zijn;
behuïpzaam zijn;to cometo one's-,
assiduity, voortdurende aandacht, oniem and te hulp komen;tolend (ren-

assistant
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der) -, assistentie (hulp)verlenen,
behulpzaam zijn;tooffer-,h.bieden;
to seeure (eallin) one's -,iemands
hulp (medewerking) inroepen;with
the - o1, metasslstentie (medewerking)van,geassisteerd door;zieook
measure cA).
assistant adJ., hulp..., behulpzaam ;
ad
junct..-; - head ofa department,
departmental chief (head), souschef; znw-, hulp, helper, assistent,
bediende,adjunct;(shop)-,Winkel
bediende,-juffrouw.
assizeznw.,zetting;wettelijk voorgeschreven prijsofgewichtvan brood
of bier;terechtzitting (gdœ.zzzp.:periodieke zittingen der rondgaapde
rechters);- letter,ijkletter;- ofliee,
ijkkantoor; ww. (zeld.), zie assess;
ijken.
assizer,ijker.
associahmty, verenigbaarheid (in gedachten).
assoeiable, (in gedachten)verenigbaar
(met,with).
associate znw.,m etgezel; associé,com pagnon;deelgenoot,m edebelangheb-

a8sure

gesorteerd;well--e; stock, goed ge-

sorteerde(ruime)voorraad;-*
m (weIl)
wlth,slecht(goed)passen (komgn)bij.
assortment,(het)sorteren;sortemng,assortim ent,keuze;Iarge,limited,rieha
varled -,ruime,beprrkte,rijke,zeer
ruime keuze (sorterlng).
assuage,verzachten,lenigen, doen bedaren,stillen.
assuagement, verzachting,enz.,zie assuage.
assum able,aanneem baar.
assum e,aan-,opnemen;op zich nem en;

overnemen (van iemands schulden);
aanvaarden,in handen nemen;voorwenden; tals feit)aannemen,onderstellen; zich aanm atigen; -dly, vermoedelijk;assuming,ook: aanmatigend;assuming that...,aangenom en,
dat...;wemay safely - that ... (it
tobe...),wijmogen veiligaannemen,
dat ...;''nder ap -d nam e,onder een
aangenomen naam ; Zie O0k aSPeCt,

attitude,chargeca),duty1:),propor-

tion znw.,responsibility,shape znw-,
O.a.

assumption,aannemingyenz.,zfdassumç;

onderstelling; arrogantie, aanm atlbende;medeplichtige;collega;(lager)
ging;the- is that...,m en neem taan,
lid vaneen genootschap;adj.,geassocieerd, verbonden, mede...; (aanldat ...;atthe - ofhis duties,bij de
verwant; our - companies? de met
aanvaarding zijner functie; on thig
onsverbondrn maatschappljen;wT.,
-,volgens (zn)dezeveronderstelling;
(zich) verenlgen,associëren,verbzn- on the - that, aannemende (in de
den(met,with);verband zoeken tusveronderstelling),dat;to ar> e (base
sen, (in gedacllten) verbinden, in
onesell) qn thr - that, van de ververband brengen (
onderqtelllng ultgaan dat.
met, with); omgaan,verkeren (met,with); - one- assumptive,talsfeit)aangenomen;arroselfwith,zich associëren m et;ook:zich
gant.
aansluiten bij,samengaan met;tohe assurance,verzekering,betuiging;zekerheid, zelfvertrouwen; verzekering,
elosely (intimately) -d (with),nauw
(
t
e
n
nauws
t
e
)
ve
r
ba
nd
houde
n
(
me
t
)
;
assurjntie (gdœ.levens-ofbrandverd eompaniew zie company b);the
zekemng);zie ook insurance; onbes
chaam dheid;to m ake - doublesure,
dm iculties-d with,demoeilijkheden
verbonden aan;zie ook inception.
niets achterwege laten om zeker te
ziJ
'n.
association?(het)(zich)verenigen,enz.,
zieassoclate œœ.;vyreniging,genoot- a8supe, verzekeren, de verzekering
schap, bond; assoclatie, deelgenootgeven (van, 01); verzekeren, assuschap;handelsvereniging; associatie
reren (v.h.leven);-dly,stellig,voor(van gedachten);zieook articlec)en
ze
ker;the -4,de verzekerdeln);-d
party, verzekerde; -d sale, zekere
memorandum .
af
z
et; -d sueeess, verzekerd succes;
assort, sorteren; indelen (bij, with);
you may be (rest)-d that...,u kunt
pa
s
s
e
n
(
bi
j
,
wi
t
h)
;
va
n
e
en
a
s
s
o
r
t
i
m ent voorzien; -ed, gesorteerd, in
u verzekerd houden,weestt) verzqsoorten;wearewell-ed,wijzijn goed
kerd,dat...;we - you that..., wlj
Engels H andelswoordenboek
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assuredness
verzekeren u, dat...; - oneself of,

zich verzekeren (vergewissen)van;to
be
-(
lot,(verlzekertd)zijn van.
assurednessr verzekerdheid.
assurer, a8S1IK/P, Verzekeraar, assura-

deur (gem.: insurer); assurer, ook.
.
verzekerde.
asterisk znw., sterretje (*);œf
zz-, daar-

m ede merken.
asterism , driestar.

astern Lscheepv.j,achteruit;achter;to
fall(drop) > achterblijven,-geraken;
- of, achter.
astir,in beweging,op de been;in beroering.
nnxnn stoek (
spoorw-t,uitgestelde aandelen; vgl. ,,B'' Stock.
astonish, verbazen, in verbazing brengen; -ing, verbazingwekkend;to be

-e
d at ... (that ...), zich verbazen
over, zich er over verbazen dat
astonishm ent, verbazing,bevreem ding;

to my (great) o (zeer)tot mijn be-

atop

it -' Bailey's (at the bookseller's),
ik lleb het bij Bailey (bijden boekhandelaar) gekoght;to be- it, (er
druk mede) bezv zijn; to be - a
person,het op iem and gemunt hebben;tosell- aloss(profit,saerifiee),
metverlies (winst,enig verlies)verkopen;- 3 months,per (op)3maanden;and ...- that,en dan (dat)nog
(wel),en bovendien ...;we had the
goods supplied quickly, an4 eheap that,wijkregen degoederen vluggeleverd en bovendien goedkoop;priees
absolutely unintelligible exeept to
those in the trade, and to those in
England -that,totaalonverstaanbare

prijzen,behalve voor vaklieden,en
dan nog Engelse vaklieden;zie ook
allbj,largec),most,once,time J,
a).
atelier,atelier.
athlst, dorstig; dorstend (naar, for).
athwart,(overldwars;dwarsover;tegen
... i
n;Lscheepv.jdwarsscheeps;vbulkheads, d.schotten; - the hawse, d.
voor
den boeg;-shipts), d.scheeps;
- t
he stream ,d.stroom s.
atilt,voor- of achteroverhellend,bijna
omvallend;to run tridel - at, aanvallen Ljigj.

vreem ding.
astound, ten hoogste verbazen'
, ontstellen, schokken; -ing, verbazingw ekkend; opzienbarend.
ask akhan,astrakan, -bont.
astral lamp, astraallam p.
astray, op een dwaalspoor, verdwaald ''Atlanties'',obligatiesN ewY ork,Pennsylvania and Ohio Railway Co.
Look /fg.);to go -,verdwaid (zoek)
geraken;the letterswent -, de brie- atlas,atlas;atlasformaat (
ook:-folio).
ven geraakten zoek (kwamen niet atm om eter,verdampingsmeter.

terecht);to leaë -, op een dwaal- atmosphere,dampkring,atmosfeer(ook
spoor brengen.
lig.t.
astute, slim, sluw geslepen.
atmos
pherietal),atmosferisch,lucht...;
- brake,l
.rem ;- disturbanees,zie atastuteness, slimheid,enz.,zie astute.
m ospherics;- pressure,luchtdruk; asunder, van (uit)elkander,van-,uit- pump,
l.pom p;- valve,l.klep.
een; to eom e -, stukgaan, losgaan;
to put -, scheiden; to tear '
.t
bpeak, atm ospheries,luchtstoringen.
ete.) -, in stukken scheuren (bre- atom,atoom;greintje,nietigdeel(ding);
ken enz-).
to smash (inlto -s,verbrijzelen.
atom ieeapaeity,atomieity,atoom waarasymmetrietal),asymmetrisch.
at, aan, op, tegen,in, bij,van,om , de, valentie.
ze, in atomen ontleden; (/fg.)
tot,naar,te;ad,à;te (vöörplaats- atomi
verkleinen.
namen, zie echter in c,
); what are
izery verstuiver; verstuivingstoethey -1,wat willen zij toch?; wat atom
stel.
vperen zijin hpn schild?;waarzijn
ziJ aan bezig?;m
'terest - 5% ?rente atone,boeten (voor,for);weder goedà 5% ; 20 eases - f1,20 klsten à
maken (gdœ.: - for); tf/
crou#-l verZoenen.
f 1;- from 30 to 35 sh.,tegen (in
den priis van)30 tot 35 sh.; - six atonement,boetetdoening);vergoeding;
(o'eloei), om zes uur; to boil verzoening.
1000 C.,koken bij1000C.;Ibought atop,boven op Lalsvoorz.ooà:- of).

atrip
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akip Lscheepv.j,vyn den grond (v.anker
dat wordt gellcht).
atrocious,gruwelijk.
atroeity,gruweltijkheid);fgemeenz.tflater.
attach, vastm aken, -hechten, kleven

attend
the ëm ensions of**@#het neem t welhaastdeafm etingen aanvan ...;- to
a high position, een hoge positie
bereiken;zie ook m agnitude, perfection, proportion znw., success, e.a.
attainabm ty,bereikbaarheid.
attainablw bereikbaar.
attainm ent, bereiking, enz.,zie attain;

(aan,to),verbinden(aan,to);(jur.)in
beslagnemen,beslag leggen op;(aan
zich) hechten; ingaan, van kracht
(he1)bereikte(verworvene);-s,(verzijn (v.risico?verzekering);-to,ook: worven) talenten, kundigheden; a
aankleven (/zg.);verbonden zijn aan
meanstowards the - ofthis object,
een m iddel ter bereiking van dit
(v.voordelen?rechten,kosten enz.);
doel.
detacheren blj,toevoegen aan;with
doeuments(B/L,ete.)-ed,metaange- attaint, aantasten, besm etten, bezoedelen.
hechtte)documenten (connojsement
enz.);theexpenses(eharges)-lngtoit, attar,rozenolie.
dedaarmedegepaardgaande (daarop attem ptfcm., beproeven,pogen,trachval
lende)kosten;aninterestingoption
ten (te, t% at ...ing); ondernemçn;
- es t
o the new debenture stock, er is
ZnW ., pogi
ng (tot,at),proeve;futile,
vaim indfeetual -, nutteloze, vereen intyressante optieaan denieuwe
obligatlesverbondrn;in thateasethe
geefse (ijdele), vruchteloze poging;
poliey doesnot -, ln dat geval is de
burglary or - thereat,inbraak of p.
polisnietvankracht;we-(hereto)...,
daartoe;togiveup an - qurther-s),
-ed (hereto) is..., wij voegqn hiereen p.opgeven (van verdere p.n afbij (sluiten hierbi
jin)...; thisstatezien);to makean - (to...,at...ing),
m ent was sent to you -ed to our
proberen (om ...);to make -s to ...,
letter of..., deze staat werd u gezonooklzich bei
jveren om ...; in an de
n
me
t
ons
s
c
hr
i
j
ve
n
van
.
.
.
!
z
i
e
t
o
.
.
.
,
t
en
e
i
nde (tetrachten)...
ook blameznw.,im portance,liabllity, attend,vergezellen,verbonden zi
jnaan,
responsibility,salary znw.,valuec1), gepaard gaan m et, vergezeld gaan
van; bedienen,verzorgen,oppassen;
welght c1),e.a.
attachable, aanhechtbaar; waarop bebijwonen (v. vergadering, veiling
slag kan worden gelegd.
enz.), aanwezig zijn; bezoeken (v.
attaehé,attaché;- case,platte schrijfbeurs,lezing enz.);verschijnen;acht
koffer.
geven, luisteren; zijn opwachting
attaehment,(het)vastmaken, enz.,zie
maken (bij,upon),zieookonderk-an
attach;verbinding;gehechtheid;relaengine, een m achine bedienen; the
tie(gew.rzzp.);detachering;toeyoegsel, meeting was well (largely,num eraanhangsel;(jur.)beslqgtleggzng),arously; thinly) -ed, de vergadering
rest; date of -, ook: lngangsdatum
was dryk (slecht) bezocht;- atan
(cssur.);to lev an - (uplon,beslag
of
fiee,zlchbijeenkantoorvervoegen;
to be unable to - at the offiee, niet
leggen op Lsoms:onder);towithdraw
ten kantore kunnen komen; - to,
(raise)the-,hetb.opheffen.
attaekww.,aanvallen (ook/fg.),aanpakzorgen voor, behandelen, afdoen,
ken (ook jig., v.vraagstuk? werk); behartigen, voorzieh in; acht slaan
aantasten;znw.,aanvalfookjzg.);aan(geven)op,letten (toezien)op;luistasting;a slight-,een geringe aant
eren ns
naar
; bedienen (v. klantqn);
- to i
urance, voor de verzekemng
tasting (doorroestenz.).
z
or
g
en
;
i
t
seem s tim e to - to this
attain,bereiken,verwerven,verkrijgen;
- one's end (objeet,purpose, aim), matter,hetwordt tijd,er onze aandacht aan te schenken; - upom
zijndoelbereiken;thesetreesseldom over 15 feet,deze bomen worden zelbedienen;zijnopwachting maken bij;
den hogerdan 15voet;- to,bereiken,
to be -ed with, gepaard gaan m et,
vergezeld gaan van; -ed with great
geraken (komen)tot;italmost-sto

attendanee
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attorney
rlsks, m et groot risico gepaard; zie
one, aan een persoonliik schrijven
ook success.
wordt meer a.geschonien dan aan
attendanee, bediening,enz.,zieattend;
een gehectografeerd; to reeomm end
to one's -, in iemands a. aanbeaanwezigheid,opkomst(tervergade-

ring), vacatie; aanwezige personen, velen;foryour (his,etc.)-,ter kennisnem ing; your early - to this
bezoek (v.tentoonstelling enz.),qubliek;gevolg (v.bedienden); bedlematter will be greatly appreeiated,
ning(v.machines);therewasalargewi
j zouden het zeerop prljsstellen,
indien u deze aangelegenheid spoedig
at the fair, de jaarbeurs was goed
bezocht; one of the -, een deraanwilde behandelen (afdoen, onderwezigen; late - (atthe offiee),het
zoeken enz.);zie ook command c,),
devote, secure œf
zz., turn to.
te laatkomen (opkantoor);prompt(to orders), prompte bediening; a attentive,oplettend,>andachtig;attent;
sparse -, weinig publiek; fee for -,
- l
ee,presentiegeld;to bein -?dienst

to be - to one's interests, iem ands
belangen in het oog houden.

hebben;bedienen;aanwezig zljn;Mr attenuateadj.,dun;ijl;œœ.,verdunnçn;
X was also in *n de heer X was
verzachten,verm inderen;attenuating
m ede aanwezig,devergadering werd

eleum stanees, verzachtende om stan-

mede bijgewoond door den heer X; digheden.
offieialin -,dienstdoend am btenaar; attenuation, verzachting, en Z.,
attenuate ww.
hours of -, diensttijd, -uren; the
œ ereasing - at eom m ereial schools, attest, betuigen,bevestigen,attesteren,
het toenemend bezoek van handelslegaliseren;getuigen (getuigenis a1leggen) van (ooà: - to); beëdigen;
schplen;list(register) of -s, - list,
register, sheet, book, presentielijst. zie ook oath.
attendant adJ'., aanwezig; bedienend attestation, getuigenis; bekrachtiging;
Look: - (uplon); begeleidend; gyattesttatie);beëdiging;eed;in -of,ter
paard gaand (met, on, upon),bil- attbeve
stiging (bekrachtiging)van.
ester,attestor,getuige.
komend (v.omstandigheden); with
ttie,dakkamertje,vliering.
any (all its) - consequenees (evils, a
riskl,ete.),met alle daaruit voolt- Attiw - laith,onkreukbare trouw;
vloelendegevolgen (bezwaren,rislco
- salt (w*
:t), Attisch zout: fijne
enz.);the expenses - (uplon .... de
geesttigheid).
kosten gepaard gaande m et; znw., attue (çerou#.) œm.,kleden,uitdossen,
Oppasser, bediende; begeleider; be(opltooien; znw., kleding,dos,tooi,
Zoeker.
îpschik.
attention, aandacht; attentie; to ask attztude, houding Look /f
g.); railway
stoeks m aintain thel calm -,SPOOr(1or)-,deaandachtvragen;to arrest
(oeeupy)the-'ofthepublie.de a.van
wegaandelen blijven myt;to assume
hetpubliekinbeslag nemen (boeien); an
- of waiting (a waiting -), een
afwachtende houding aannem en; to
to attract -,de a.trekken; to divert
the -from ,dea.afleiden van;to & aw
agsume (a4opt) a reserve; (strong,
severe) -,een gereserveerde (kraçh(eall,dired)(one's)-to,de (iemands)
a.vestigen op;to eseape (slip)one's
t
ige,
straffe) h.aannemen;to sty
ike
an
-, zie attitudinize; - ol m m
- d,
-, iemand (iemands a.) ontgaan;
yo= orderhasourbest -,wijschendenkwijze.
ken a>n uw bestelling al onze a.; attitudinize,een gem aaktehouding aanto invite (solicit) one's - (for), nem en .
iemands a.vragen (voor);to pay - attorn (jur.) overdragen.
to, a.schenken aan, letten op; to attornment (
jur.),overdracht.
press for -, dringend de a. vragen; attorney, procureur (
perou#.); g!(vOl)ziqh aan de algemene opmerkzaammachtigde;(algemeen)procurytlehouhezd opdringen; a personalletter reder
;gemachtzgde (in octroolzaken);
eeives bettem - than a heetor aphed
(and eounselor at Iaw) (Xmdr.),

Attorney General
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austere

advocaat (en procureur);zie ooklet- audible, hoorbaar.
ter lIlc), power c), warrant znw. audlence,audië'ntie;gehoor;auditorium ,
Attorney General,Procureur-Generyal;
toehoorders; lrzers; to give (cant
LAmer. ookj Minister van Justltie. an) - to,audzëntie verlenen, ln a.
attorneyship, procureurschap; procuontvangen,gehoor verlenen.
ratie.
audiofrequeney Lradio),laagfrequentie.
attract, (tot zich) trekkep, (
aanltlek- audion Lradioj, audion, detectorlamp.
ken, boeien; - attenhon (notxee), audltznw.,nazien (
contrôle)derboeken
de aandacht trekken.
(
r
e
ke
ni
nge
n)
(
doo
raccountant);conattractlon, aantrekkingtskracht), aap- tinuous -, doorlopende contrôle; trekkelijkheid, attractie; with this
elerk,boekhouder(spoorw.);- Ofllee,
Rekenkam er;ww.,nazien,verifiëren,
improvedliguretheproeessstlllhqlds
oyt-s,met het oog op ditgunstlger
controleren (dooraccountant);- accnfer valt er nog we1lets voor deze
eounts, de boeken controleren.
werkwijzetezeggenàzieookcentrec). auditor 1,toehoorder.
atto etive, aantrekkelljk, aanlokkelijk. autlitorII,accountant(belast met het
attributable,- to,toete schrijven aan,
nagaan derboekhouding en/ofadmite wijten aan; alleharges - to the
nistratie);the - ofthe Company,de
m anufacture of ..., alle kosten vala.der Maatschappij;Us report,aclende op de fabricage van.
countantsrapport.
attaranr
ihut
eWW.
n
t
o,
t
o
e
s
(
kenr
c
hr
i
j
a
ve
e
r
n
ke
nde)
aan; au fait, op de hoogte;tokeep (put) ekenen; ZrtW .,
of,op de h.houden (stellen)van.
eigenschap, attribuut.
auger,avegaar; aardboor.
attribution,toeschrijving.
aught, iets;for - Ieare,mijnentwege;
for - I knom voorzover ik weet.
attritlon,wrijving;(aflschuring,afslijting;attritie:wegnem en van zaadhuls
door schuring.

augm ent,verm eerderen,verhogen,vergroten;toenem en;an -edserviee,een
m eer uitgebreide dienst.
attune, (doen) stemmen; in overeen- augm
entation,verm eerdering,enz., zie
stemming brengen (met,to); -d to
purposes ol pradical use, aangepast
augm ent.
aan de practijk,practisch gemaakt. augm entative,vermeerderend, enz.,zl
augm ent.
auburn,kastanjebruln.
au courant, zie au fait.
augur,voorspèllen; zich laten aanzien;
auction, openbare verkoping, veiling,
- well(ill),goede (slechte)verwach-

auctie,vendutie;(tosellhy)Duteh -,
(bij)afslag (verkopen);saleby-,veiling;to sellby-,to putupfor(to)-,
vellen,in velling (onderden hamer)
br
engen;zieookadvertiseen publicè);
- hroker
,zie anctioneerznœ-;- house
(mart),zie- room;- offiee,vendukantoor;-priee,veilingpri
js;-room,

veiling-, vendulokaal, venduhuis'
,sale, veiling.
auctioneer znw., vendum eester; afsla-

ge
r; -'s commission (fees), zie 1ot
m oney; to eom e to the -#s ham mer,
onder den hamerkomen;-#s pqster,
vendu-aanplakbiljet; œœ., veillngen

tingen hebben (van, o1; wat betreft,fo!); it -s well (iIl),het belooft (nlet)verl goeds (voor,lor).

augurp voorspèlllng; voorteken, verwachting.

aur
rate,goudkleurig,goudgeel.
IVKK,gO1ld...;- zfid,gotldzutlr.
aur/erous, goudhoudend; - deposltw
goudlagen.
auspiee, voorteken; under favourahle

(good) -s,ondergunstigev.n;under
the -s o1, onder de auspiczën (bescherming) van; uitgaande van;
(soms)met toestemming van;under

the -s of the Governm ent,ook: met
houden, veilen.
regeringssteun.
auspidous,veelbelovend, gunstig; -ly,
audacious, verm etel;brutaal.
audaciousness, audaeitp verm etelheid;
ondergunstige (goede)voortekenen.
brutaliteit.
austereystreng,straf,stuurs;streng-eenaudibility, hoorbaarheid.
voudlg,sober;wrang.

austereness
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autotypography
austereness.austerity, strengheid, enz., authorization, autorisatie, enz-, zie
zie austere.
authorize;m andaat,volm acht,m achtiging.
austral, zuidelijk.
autarchiw autarkisch.
authorize,autoriseren,machtigen,machtiging verlenen, bekrachtlgen, weta
utarehp autarkie.
authentxe, authentiek, gewaarm erkt,
tigen;-d,gem achtigd,volm achthebbende,bevoegd,gerechtigd;-4 elerk,
echt;betrouwbaqr;- eopp gewaarm erktafschrift;- m strum ent,authenbeursbediende; -41) to sign,machtieke acte; from an
Stlllrtse, uit
t
igen (gemachtigd) om te tekenen;
- d si
onverdachte (betrouwbare)bron.
gnature, bindende handtekeauthentieate,bekrachtigen, legaliseren,
ning;zie ook capital1&).
legitimeren,raarmerken;staven,de authorship,auteurschap.
echtheid bem jzen van;well-d,wel- autobiography,autobiographie.
bewezen;goed gedocum enteerd.
autobus tdzzzcr.l,zie motor bus.
authentieatiom bekrachtiging, enz.,zie autoear,autom obiel.
authenticate.
autoehthonal, autochthonous, autochthoon.
authentieit, echtheid, authenticiteit;
geloofwaardigheid.
autodave,autoclaaf.
author, brwerker, qeestelijke vadqr autoeraey,autocratie.
(auctor lntellectuahs),dader,bedrn- autoerat?autocraat.

ver;auteur,schrijvyr.
zaghebbend;to learn -ly (from an som ee),vangezaghebbendezijdevernemen;tospeak -ly (of),met gezag
spreken (over).
aut
hority c),autoriteit;gezag,bevoegdheid; aanzien, invloed;m achtiging;
bewijsplaats, bron, zegsman; the
(publie, governmental) a.s,de overheid;full-,volledige volm acht,plein
pouvoir;local a.s,plaatselijke overhçid;to earry -,gezag hebben (bi
j,
with);to exceed (overstep) one's -,
zijn bevoegdheid overschrijden; to
exertone's-,zijngezagdoen gelden;
to have (fulI) - to ...,bevoegd (gemachtigd) zi
jn om ...; - to sign,
bevoegdheid (machtiging) tot te-

autocratietal),autocratisch.
eigenhandig geschreven brief (copie,
handtekening) fook:- lettyr, copy,
signature);ww.,eigenhandlg (overlschrijven (tekenen).

bjme
t voorz., persons (people) in
m achthebbenden,autoriteiten;letter
of-,volmacht;wehave it(weknow)
on good (the very best,excellent) that...,vangezaghebbende(welingeKchte)zijde,uit goede (debeste,geloofwaardige,betrouwbare)bronverne
men wij (hebben wij vernomen),
dat.:.;on one'sown -, eigenm achtig
(op elgen gezag);on what-,ook:met
welk recht; on the - of the books,
steunend op debewijskrachtderboeken;aetsdoneunder -,bevoegdelijk

autom atism , het m achinaal handelen,
routine, sleur.

authoritative,autoritalr,gebiedend;ge- autograph znw.
, eigen (handlschrift;

kenen.

verrichte handelingen.

autographle,autographisch;Mà X's eom m ents,de opm erkingen welke de

heerX ereigenhandig bijgeschreven
heeft.
autographp autographie,eigen lof gelithographeerd)handschrift.
aut
omatic,automatisch Look /fg.);mechanisch, m achinaal; zie ook autom at
mi
aca
hi
llne
y'
,,-gasm eter,m untgasm eter;
zfc autom aton.

automatieally, automatisch (ook jig.j,
werktuiglilk,vanzelf;to renew a contrad -,een contractsti
lzwijgendverlengen.

automaton (?z?e.:automataH -s),automaat.
aqt
omobile (dzzzdr.),auto.
autonom y, autonom ie.
autonom ic, autonomous,alltonoom .
autopsy,beschouwing m et eigen ogen,

(/fg.)critische ontleding.
aut
optietal),uiteigenaanschouwing.
autotype znw., autotypie; facsim ile;
f
z7fJz., door m iddel van a. verm enigvuldigen.
autotypography,autotypographie.

autumn
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autumn,herfst,najaar;-elearaneesale,
najaarsopruiming; - demand,n.behoefte;- overcoat,dem i-saison.
aut
um nal, herfst..., herfstachtig; na*
JRRPS...

auxlllary adj., behulpzaam ; hulp...,
bij...;- books,hulpboeken;- eng*
m e,
h.machine,-motor;-serviees(works),
ne
vendiensten,-bedrijven; - steam,
h.stoom verm ogen;the relinery an4 all
works-thereto,deraffinaderijen alle
daa
rtoe behorende bedrijven;znw.,
helper,bondgenoot.
availww., baten,helpen,effect sorteren;il space -ed, als de ruim te het

toeliet;-oneselfof(dmcr.:-of),gebruik maken van,benutten, partij
trekken Van' oneself of an @PPO'tunity, van een gelegenheid gebruik

maken;znw.,baat,hulp,nut,profijt;
-sta4rzzdr.l,profijt;opbrengst;tobeof
-,baten, dienen,van nutzijn;ofno
(without) -, vruchteloos;nutteloos,

niets batend;it was to little -, het
baatte weinig.
availability, beschikbaarheid, enz.,zie
available;geldigheidsduur.
available, beschikbaar, voorhanden;
dienstig,bruikbaar,geldig;not - to-

day,ook:heden niet verkrijgbaar;for 3 days,3 d.n geldig;to beeom e -,
beschikbaar(vrij)komen;tohave 's
b.
hebben,(kunnen)beschikkenover;
funds, disponibele fondsen; hy
first - steamer, per eerste gelegenheid,m et de eerstvertrekkende boot;
- supply, aanwezige voorraad; zie
ook assets.

avalanche:lawine Look /fg.),stortvloed.
avariee, glerigheid,hebzucht'
, begerigheid.
avaridous,gierig,hebzuchtig;- of,begerig naar.
avenge,wreken.
aventurine,soortV enetiaansglas.

averruneator

doorsnelprijs;good -,goedemiddenkwylitglt;Java good -, Java goed
ordznalr; to be ahove qall below)
the -, boven (beneden) het gemiddelde zijn (blijven);on an -,gemiddeldydoorelkaargenomen(gerekend),
in dgorsnede;zieook strike ca);cdj.,
gemlddeld,in doorsnede,doorsnee...,
gew oon;- 4ue date,gem iddelde ver-

vqldag;-(rate of)exehange,g.koers,
mlddenkoers;the - manufaetxzrer, de
doorsnee fabrikant;- priee,m idden-,

doorsneeprijs(-koers);-sample,doorhetg.berekenen (nemen) van; den
(gemiddelden)standaardbepalenvan;
gemiddeld opbrengen (opleveren,
bedragen,kosten,wegen,halenenz.);
(beurst.jeendoorsneekoers(trachten
te) behalen;they - s1x hoursa day,
zij werken gemiddeld zes uur per
dag;- out at, (g.)kom en op.
ave
rage11/.),averij,schade,beschadigdheid, zeeschade; general - Lajgek.:
G/
A),averijgrosse,zieookb);partieular - L
ajgek.:P/A),averijparticulier; petty -, kleine (ordinalre) a.;
(with)-aecustomed,a.volgensusantie;toadjust(state)the-,dedispache
opmaken,de a.regelen (berekenen);
,wartoineur(sustain) -, a.belopen'
ranted free from -,vrijvan a.;free
ofall-,vrijvan allea.;freeof(from)
partieular - (afgek. f.p.a.),vrijvan
beschadigdheid;freeol(from )partieular-under3% ,vrijvanbeschadigdheid onder3% ;-freeof3% ,vrijvan
a. Van deeer
ste3% .dispacheur'
,,
b4samenst-, adjuster,ave
rijregeling'
adjustment,dispache,
general- adjustment.dispache,omslag van averijgrosse;(general) bond, compromis van averijgrosse;
- eertifieate, schadecertificaat, expertiserapport;- claim, averijzaak;
- elause, a.clausule;- contribution,
a.-aandeel,-bijdrage; general - deposit, dépôt van averij grosse; stater, zie N adjuster'
, - statement,
zie x.adjustment.
averm ent, betuiging, enz., zie aver;
(jur.)bewijsvoe
ring.
boom schaar; snoeim asneem onster;zie ook tare znœ.; ww.,

avenue.toegang,weg(gc;c. /ig.);(oprijllaan, (d?zzcr.) brede straat;untilalI
other -sfor disposing of this copper
havebeen .explored (tried)...,eerst
wanneer alle andere afzetmogelijkheden voorditkoperzijnbeproefd
aver, betuigen, verzekeren, beweren;
averruneator,
(jur.) waar maken,bewijzen.
average I znw.,gem iddelde,doorsnede;
chine.

averse
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aWay

averse,afkerig (van,to,from;om,to); w achten staan; -ing your reply, in
afwachting van uw antwoord;zie ook
gekant (tegen,to).
averseness,afkerigheid (van,to,from). arrivalen development.
okjig.);ontwaken
averslon, afkeer (van, t% lrom, for); awake ww.,wekkenzifo
tegenzin (in, from; to), antipathie
Look /fg.); - to, ch bewust worden
(tegen, from, to, for);zie ook pet. Van,adj.jwakker,waakzaam;(wlde)
avert,afwenden, (aflkeren (v.gevaar, - bijdepinken,uitgeslapen;to he to,doordrongen (
ramp,staking enz.).
zichwèlbewust)zijn
avertihle, avertable? afwendbaar.
van;to be quite - to the fact that...,
aviate, een vliegtulg of Iuchtschip bezich er wel degeli
jk van bewustzijn,
zeergoed beseffen,dat...
sturen; daarm ede reizen.
aviation, aviatiek'
, - grounds (eamp), awaken, wekken (fnz.ji
g.); ontwaken
vliegkamp; - insurance,luchtvaart(fnz.fig.jkarude-ing,een hele ontverzekering;- spirit,vliegbenzine.
aviator,aviateur.

nuchtering; - the desire to buy, den
kooplust opwekken;- to,zich bewust

worden van,beginnen te beseffen;
avid,gretig,blgerig (naar,o1,for).
avidity,begeylgheid (naar,of,for).
(iemand)doordrlngen van.
aviso,advleslacht.
award ww., toekennen, toewi
.
jzen1 opleggen (
avoeation, beroeptsbezigheid), werk,
v.straf,boetç);beslissen'
,the
(<eœ.:)nevenberoep;roeping.
amountofeompensation -ed,de (bi
j
avoid, (verlmijden,ontwijken,voorköarbitfageenz.)toegekendeschadevergoeding;- dam ages against,totschamen;(jur.)nietig verklaren?te niet
devergoeoing veroordelen; moneys
doen; we eould not - ...ing, wij
m oesten we1 ..., konden er niet aan
legally -ed,ln rechte toegewezen gelontkom en ...;- misconception (delay,
den;- a prize,een prijs toekennen;
etc.), misverstand (vertraging enz.) znw.,toekenning,enz.,zieœœ.;(arbivoorkomen;therailwyy -sthattown
trale)uitspraak;dedaarbij bepaalde
by 2 m iles, het stadle ligt we1 een
uur Van den spoorweg;zie ook neces-

schadevergoeding ofboete;expertiserapport;bekroning,beloning;highpst
hoogste onderscheiding; to give

sity c).
an -, (scheidsrechterlijk) uitspraak
avoidanee,vermljding;vacature;(jur.) doen.zich bewust,
nietigverklaring,yernietiging.
awyre,
gewaar;to be -of,
avoldupois, (- weight), Engels ge- wzlect
hen,
be
wus
t
z
i
j
n
van; (zeer goed)
kennis dragen van,bemerken;
wichtsstelsel(behalvr vooredelemes
o
f
a
r
a
s
I
am
voo
rzover ik weet;
talen,juwelenenmedlcijnen);td?zzer.l
gewicht, zwaarte; - pound, 153,53
wearefully (well)- that..., wijwegram .
ten (begrijpen,beseffen) zeer goed
avoueh,garanderen,verzekeren,betuidat;asyou may be(are nodoubt)-,
gen,be-, erkennen.
gelijk u waarschijnlijk (wel)bekend
avouehm ent,garantie,enz.,zie avouch.
Is (zal zijn); for reasons of whieh
you are w ell -, om u bekende redeavow,erkennen,(openlijk)bekennen;he
-s himself the Grawer (is the -ed
nrn;to hecome- of,gewaarworden,
A
awer)oltheforged bill,hijerkent
zlch bewustworden van; (zeergoed)
de trekker van den valsen wissel te
benaerken.
zijn;-ed enemy of,verklaard vijand aw ash, Om-,be-,Overspoeld;Lscheepv-j
ifenz-);
(tegenstander)van; despite the -e;
tussen wlnd en water (v.rmet
den
factthat,nietteçenstaande het algejuistaan de waterlijn,gelijk
m een erkende felt dat; -edly, openwaterspiegel.
lijk,onbewimpeld;volgens eigen er- awab weg,voort,heen;(gemcenz.)erop
kentenis.
los,m aarraak;to he- 111,door ziekte
avowal, be-,erkentenis.
afwezig zijn,zieook businessc),holawait,(verlrachten,afwachten,wachiday, leave c),town;to talk -, er
ten op; ln afwachting zijn van;te
maar op los praten;(stow) - from

avoidable,vermijdbaar,te vermijden.

a%'e
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baek

boilersl, koel houden1, niet bij de azim uth,azim uth ;to work an -,een a.
ketels!; I eannot - with him (it), nem en;- com pass,a.kompas.
ik kan nietmet hem (er nietmede)
OverWeg.
awe znw., ontzag,eerbiedige vrees; to

ho
ld (keep) in -,meto.(vrees) vervullen; to stand in - of, o. hebben
voor,duchten;ww.,o.(vrees,schrik)
inboezem en.
aweather Lscheepv.j,loefwaarts,te lorf.
aweigh Lscheepv.j,tohe-,anker-op ziln.
awful,ontzagwekkend,ontzaglijk;(gemeenz.jverschrikkelijk,heelerg,heel
grootenz-;-ly biw ontzaglijk groot.
awhile,(voor)een poos,een tijdje;zie
ook yet :).
awkward.onhandig,lom p;lastig, vervelend,onaangenaam;lelijk,gevaarl
ijk;- ease,lastig (vervelend, lelijk)
geval; to be in a very -, position,
zich in een zeer lastige (onaangename) positie bevinden; zie ook
situated en situation.
awl,els,priem .

awn,baard (v.aren);-'ed riee?harige
rijst; -ing maehine, machlne om
1)awns''te breken.
awni
ng, (deklzeil,scherm, zonnetent;
- stripe,ziecanvasstripe;- deek,tentdek; - e10th,tentzeildoek;- eurtain,
zonneklep.
aWry, scheef, schuin; verkeerd, krona

Look jig.j.
axte) znw.,bijl;to apply the- (to it)
(/ïg.),hetmeserinzetten;tohavean
to grind,metbijbedoelingenofzelfzuchtige oogmerken handelen; to put
the- in the helve,een moeili
jkheid
(
r
aa
ds
e
l
)
o
pl
o
s
s
e
n;
he
ad
,
bi
j
lblad;
helve,bijlsteel;ww.,bezuinigen op
(dekosten enz.l,besnoeien;(gemeenz.)

wegens bezuiniging ontslaan.
axial, asvorm ig, as..., om de as.
axiom , axiom a.

axiomatietal),axiomatisch;we mayset
i
tdown as being-that ..., wijkunnen als axiom a aannemen, dat
axls t??ze.:axes),astlijn),spil?hartlijn.
axle,as,spil;- box,asbus;-journal,ashals,-tap;- oil,asolie;- pim lunspen;
tree,(wagenlas.
ay,
j
a;stem vöör;the -es have it, de
meerderheid is er vö6r,het voorstel
is aangenom en;zie ook no znw.

B

Bawl
bqtimttte)t,aalBa
hbit-metal, antifrictie-,
.

habouehe, Oosterse pantoffel.
haby,- clothes,babygoed;-linen,luier-

goed;- store,magazijn van kindergoed.
baek c)znw.,ruglzijde),keerzijde,achterkant;revers(v.muntenz.);(stoellleuning; zie ook backwardation; to
have the bankers at one'g -,de bankiers achter zich hebben;atthe - of,
achter,directvolgend op;to beatthe

-ofit,erachterzitten (/ïg.);behinda
person's -, achter iemand (iemands
rug)om;tobeon one*s-,op zijn rug
liggen (/ïg.); to have somebody on
one's -, m et iemand opgescheept
zitten;on (the) - (thereof), aan de
achterzijde,indorso;on the-of,ookl
directna;asstated(speeified) on the
-,als op dekeerzijdevermeld;on of this,om m estaand;to put one's into it, flink aanpakken, de handen uit de m ouwen steken; to see

the - of,afzijn van;- tofront, acht
erste voren;to turn one's- (uplon,
den rug toekeren.
bj:?
Jjœ.,terug,achterwaarts,naaracht
eren;geleden;asfar- as(theyear)
1912, reeds in 1912; - and forth
(Xzrzcr.),ziexwardls)andforwardts);
- of (Xmer.),achter;zie ook break
c1)en due ca).
c)adJ'
., achter...; achterstallig; afgelegen;tegen...,zie verder c).
#,) ww., (doen) teruggaan,achteruitschuiven,-brengenenz.;(onder-,ruglsteunen;staven (v.bewering);endosseren,aftekenen (v.cheque);avaleren
(v.wissel);dekken (v.bankpapier);
weddenop;ruggen(v.boek);berijden;
Lscheepv.)katten;strijkenmetriemen;
krimpen (van wind); bakzeil halen
Look:- a sail,yard);- oneselfto ...,
wedden (zich sterk maken)datmen
...;- he
r! fscheepv.j,achteruit!; -a
horse, een paard beri
jden; op een
p.wedden;zieook horse c);- aloser
(winner)(gemeenz.),tegenspoed (suc-

backer
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ces)hebben'
,-ed notw doorscheepsm akelaar afgetekend verladingscertificaat; - water(the oars),met de
riemen strijken;(/fg.) achteruitkrabbelen; zie ook backing.
#a)verbind.,- down,zichgewonnen@even,bakzeilhalen;terug-,achterm tkrabbelen;- down from , ook:afzien

bad

lijk, traag, laat; achterstallig; van
achter naar voren; -ward industry,
achterlijkeindustrie;-war; method,
retrograde methode (boekh.t;-war;
ship,schip dateerstoverenigen tijd
wordt verwacht; -war; tendeney of
priees, teruggaande beweging der

prijzen; -wardts) an4 forwardts),
van;--down (znœ.),hetterugkrabbe- hgen en weer; -wardness, achterlilkheid; onwilligheid; traagheid;
len enz.; out(ofit),zich van iets
afmaken,zich terugtrekken, terug-wards bQww., zie Nward; -wash,
krabbelen;- outof,zlch afm aken van;
znw., boeggolf, kracht ener terug- outofafix (a diffielzlty), zich uit
lopende golf; (/fg.) reactie; ww.,
-washing, wolwassing en strekking
e
en
moe
i
l
i
j
khe
i
d
r
e
dde
n;
up,
(
r
ugge
l
steunen.
na voorbewerking;-w ater,afgedam d
water; terugstrom end water; door
e)s
a
me
ns
t
.
,
a
ns
we
r
,
br
ut
aa
l
ant
wo
or
d;
balanee, tegen-, b>lansgewicht;
schepraderen teruggeworpen w ater;
hite, (bellasteren; -biter, kwaad(/ïg.) stagnatie; -way, achterweg;
spreker;- bond, hypotheek; -bone,
Ljig-jomweg,zijpad;Lscheepv.j acht
eruit.
ruggegraat(ook /fg.);basis, grootste
steun;to the -bone,door en door,in baeker,wedder(oppaard);(
/fg.)helprr,
merg en been;-boneless (jig.j,slap; steunter),aanhanger;avalist (v.wls- eountry,achterland;- current, tesel).
genstroom ; -door, znw., achterdeur baeking,steun;medestanders;Lbeurst.j
Look/fg.);adJ'.,clandestien,heimelijk; kleine w instnem ingen.
- door i
nfluence, intrigue, gehçim e baeksheesh,zie baksheesh.
invloed; - end, naherfst; - freight, baekwardation L
beurst.j (gemeenz.l
retourvracht voor goederen die niet
back), deportthandel);deport?stukkonden w orden ontscheept;-ground,
ke
nhuur;toestand dat termljnverachtergrond;in the -ground,op den
koop voordeliger is dan contant;
- rate, deport, prolongatietarief,
a.Look jfg.);to push to (throw into)
-kosten.
the-grount
l,op den a.dringen (schuibaeon, (
ven)
;
hand,
s
c
hui
nl
i
nks
s
c
hr
i
f
t
;
gerookt)spek;flitch(side)ol-,
handted) (Jfg.),achterbaks,dubbelzijde S.
zinnig; -hander (jig.j
,, onverhoedse haeony,sprkkig,spek...
aanval;tegenslag;- interest(salary, had tz) adJ., slecht; schadelijk; erg;
boos;vals,nagemaakt;bedorwo
rk,ete.) (fnz.Amer.j,zie arrear; kwaad,
ven;ziek; zie ook badly en worse;to
letter (voorconnossementj,zieletter
ofindemnity;-most,(allerlachterste; go -,bederven (v. voedsel); to go
from - to worse,van kwaadtoterger
- number,0ud nummer(v.tijdschrift
enz.); (/fg.) iets (iemand) dat (die)
vervallen;itmade(stirredup)-blood,
uitden tijdis;- pressure,tegendruk; het zette kwaad bloed;a - blunder,
- seat, achterbank; to take a - seat
een lelijke fout;-faith,kwadetrouw;
exportsshow a - falling-off,deexport
(/fg.), op den achtergrond treden;
-set,tegenslag;tegenstroom ;- settlei
slelijk achteruitgegaan;-feeling,zie
- bl
ood;- fortune,tegenspoed,ongements(d?zzer.),nederzettingen verin
hetbinnenland;-slide,œœ.,-slide inluk;heisa - lot(eoin,egg?hat,nut,
to,wedervervallen tot;znw.,recidive;
penny),hijdeugtniet;tobem a-way,
- square, grote winkelhaak; -stair.
er slecht aan toe zijn (voorstaan);
zieNdoor adJ'.k- stay Lscheepv.t,par- tobe- at...,slecht(zwak)zijnin ...;
doen;- steam ,tegenstoom ;- stroke,
zieook bargain ca),book J),debtbj,
slag achteruit (v. mach.);- sweep
jOb ca),language,1aw :),e.a.
(ofthewaves),tegenzee;-warll adj. bj znw., - is the best, dat kan nooit
enbQ'w.,achterwaarts.terug;achter- goed aflopen; f 24 to the f 21

baddish
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baksheesh
debet,te kort;to go to the-,den ver- ''BagsM, aandelen Buenos Ayres Great
keerden weg opgaan;naar den kelder
Southern R ailway.

(zijnonderqangtegemoet)gaan.
baddish,infemeur,tamelijk slecht.

badge znw.,kenteken, insigne, distinctief;-porter,vastaangesteldewitkiel;
f
zzfc.,van een distinctiefvoorzien,kenm erken.

badger,das (dierj;penseel(kwast) van
dassenhaar; kunstvlieg; fgemeenz.j
creditsaldo,saldo tegoed;- skln,dassenvel.

badl
y,slecht,enz.,ziebad c);erg,zeer,
danig;we want it -,weare- in want
ofit,wijzijn ererg om verlegen.
badness,slechtheid,enz.,ziebadc).
haflle,tegenhouden;doenfalen,verijdelen;bescham en;- ëescription,allebeschrijving tarten;it-t
lme eompletel
y,hetwasmijeen volkomenraadsel;
- boar
d, - plate, baffling platw -r,
keerplaat; baffling breeze (winds),
veranderlijke wind.

baft, ruwe katoenen stof voor export

A naar Afrika.

bag znw., zak, baalttje), baalzak;
buidel,geldzak;postzak;want:duim handschoen; asbest-brandweerhandschoen;zieook;lyagg''..aldbaggage,
m etpaken zak;to forward the doeum entsin the ship's-,dedocum enten
verzenden m etdebootwelke degoederen vervoert;itisin thebottom of
the -,dit is het laatste redm iddel;
fcfc.,opzakken:in zakken doen;buit

maken,bemachtigen:uitdijen,(doqn)
z
wellen; (scheepv.)uit den koersgeraken; -ged, gezakt,in zakken; zie
ook bagging.
bagasse, ampas: uitgeperst suikerriet;
suikerbietafval.

bagatelle, bagatel; tafelbiljartspel;
prices,erg lage pri
jzen.
bagdad,bagdad:im itatiem adras.
bagful,zakvol.

baggage (inz.Amer.j,bagage'
,zie ook

baharLEng.-lnd.j,(gewichtvan)3pikol.
bail1,staketsel;sperboom ,latierboom
(in stal).
bail1I,(halye)hoepel,(potlhengsel.
bail 1H, (uztlhozen Look: - out); zie
ook bailer en bailing.
bailIV znw.,borgttocht),cautie,borgstelling Lstrajrecht.en jfg.);ook:borgen;tobe (beeome,g% stand) - for,
borg blijven (staan, worden) voor
Lstrajrecht.en /ïg.);to accept (allow,
admitto?hol; to,take)-,tegenborg.
tochtvrljlaten;admltted to (released
on)-,onderb.vrijgelaten;to forfeit
one's-,zijnb.verbqurendoornietop
tekomen;togiveqind,oller,furnish,
putin)-,borgstellen fstrajr.);-hond,
bewijsvanb.;zieook bailsman;gzfc.,
in bewaringgeven;borgblijven voor
(slrc/r.en jig.j;- out,(iemands)invri
jheidstellingbewerkendoorborgte
blijven.
bailable,vrijtelaten tegenborgtocht.
bailee1,dépositaire,bewaarnem er.
haileeII,borgtochthouder (slrc/r.).
bailer,bailer:zandlepelfbl
j petroleumwinninglèooklhoosvat.
hailill, deurwaarder;rentmeester.
hailing, petroleumwinning door m iddel
van den ,,bailer'';- hole,hoosgat.
bailm ent1,bewaargeving.

bailmentII,vrijlatingtegenborgtocht.
bailor1,deposant,bewaargever.
bailor II,borgtochtgever (
strajr.j.
bailsman,borg Lstrajrecht.en /ïg.).
bain-m arieybaln-m arie,stoomwaterpan.
bait,lokaasLookjig.jktotake(riseto)the
-, (
toelbijten (ookjig.j.
baize,baai; baaien gordijn,kleed enz.;

eoarse -, molton;Lancashire -,light
-,flanel.
bake, bakken'
, house, bakkerij-zie
ookbaking.
bakelite, bakeliet.
baker. bakker; -'s test, bakproef (
v.

bag znœ.; - m an, witkiel'
,- m aster,
ladingmeester.
meel);zie ook dozen.
bagging, zakkengoed,baaldoek,balen- hakery, bakkeri
j.
stof; bekleding met balenstof; ook: baking,- dish, bakschotel;- flour, b.zakken.
m eel;- pan,b.pan; - powder, b.poebaggy,zakkerig,zakachtig,flabberig.
der.
bagm am bag-fox L
gemeenz.j,handels- baksheesh, bakshish (Eng.-lnd.j,fooi;
reiziger.
om koopsom .

balance
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bale

' ans, (
halanee c1)z?zfv.,bal
weeglschaal
tyom'
l debit,saldo te onzen (uwen)
laste;- tothegood,batig saldo,saldo
z
g.);evenwicht fook /fg.);tegen(
o
?k
/
m cht L
t
e
goe
d.
ook/fg.);saldo,resttant),overschot;fgemeenz.j(het)overige;ook = bjœœ.,Wegen (0Okjig.j,OverWegen;gebalance sheet;afsluiting (der reke- lijkmaken, in evenwicht brengen
ningen); ftechn.j onrust; (amount
(houden,zijn);(doen)opwegen tegen,
of) -, saldotbedrag);list of -s,sal- een tegenwicht vorm en voor; verdistaat; adverse -, nadelig saldo;
effenen (v.rekening);sluiten,sluitend
credit (debit) -, credit (debet) s., zijn (v.rekening);afsluiten (v.rekevoordelig (nadelig)s.;- Gue(toyou), ning,boeken);salderen;sluitendmanadelig s.(s.teonzen laste);favqurken; (/fg) weifelen, schom m elen;
to bemaie to -, sluitend gem aakt
able -, voordeliy s.;grand -, ezndtotaal der saldl; total -, eind-s.;
worden; the aceount -s, de reketradq -,zie c4);trial-,proefbalans; ningsluit;-aceounts,derekeningten)
undivided -, onverdeeld s.
afsluiten (saldo bijschrijven); to ca)metww.,to adjustthe-,zie to re- thisamountI have drawn npon you
1or..., ter vereffening vandltbedrag
store(redress)the-;tobrlngforward
heb ik een wisselad ...op u afgegethe -,to carry the- forward(tonew
aeeount),het saldo op nieuwe rekeven;- thebooks,de boeken opmaken
ning overbrengen; to close with a (afslpiten);theexpenses-thereceipts.
of,sluiten met ern s.van;to draw
deultgaven houden gelijken tredmet
the > zie to stmke the -;to hol;
de ontvangsten; an a4mirably -d set
the -, den doorslag kunnen geven,
of ...,eengoed bijelkander passend
de weegschaal in handen hebben
stel ...; whieh -s the trangadiom
w aarm ede deze zaak is afgesloten;(/fg.); to keep (lose,recover) one's
-,hetevenwlchtbewaren (verliezen, onethlng with (by,against)another,
herstellen);to restore (redress)the-, heteentegen hetander(doen)Opwehet e. herstellen; to show a - of...,
gen.
een s.aanwijzenvan...;tostrikethe-, c)-samenst. - aeeount,biansrekening;
hill,saldowissel;- hookybalansboek;
hets.opmaken (trekken), salderen;
- hri
dge,balans-,wipbrug;- sheet,zie
struek -, + tussentijdse balans;
to turn (tip) the -, de balans doen
ajzond. crl.; - value, zie balance
doorslaan çook jig.j;zie ook trim :). sheet;- w heel,schakelrad.
ca) met voorz.,by (per, asper)-,per balance sheet,balans;cooke;(eoloured)
saldo;paymentby-,compensatieq(to
-,geflatteerde b.;to draw up (make
ha
ng)in the-,(nog)onbeslist(zljn);
out)the -,deb.opmaken;to adopt
ilopinion hangs in the -,als de m e(approve,pass)the-,de b.goedkeuning daarom trent verdeeld is;zieook
renitopublish(issue)a-,eenb.publiceren; summ arize; > abstrad ofthe
tremble œœ.; off @ne's -, uit zijn
evenwichtqon -, per saldo,perslot
-,verkorteb .;valueasper- Look:balvan rekenlng (!eff.);to - ofaecount
aneevalue),b.waarde; - exhibit,b.rendered,aan saldo vorige rekening.
bijlage;zie ook file Ilh).
c:)verbind.,- ln our favour, saldo te balas (- ruhy),Lhandelsben.eoor:)rode
spinel.
onzen gunste (favrure),batig s.; i
n hand, kas-s.;batlg s.;the - ofad- balata,balatatrnbber).
vantage lies with them ,het voordeel haltbriggan), fnngebrei
de ondergoedstof.
isaan hun zijde;- ofinterest,saldo

rente;the - ofopinion isagainstit,de bal4,kaal,naakt, onopgesmukt; sober
m eerderheid isertegen;- ofpaym ent,
(v. verklaring enz.); schraal, dor
betalingsbalans;- of power,politiek
(
/W.);- nonsense.bare onzin;-'pateh,
overwicht;- ofprofit,winstsaldo,s.
kale plek.
winst; - of trade, handelsbalans; - haldness,kaalheid,enz.,zie v
bald.

on hand,(saldo) tegoed; - out of haleI znm., baal (samengeperste hoelland,saldo aan debetzijde;- to our
veelheid kapok,katoenenz.);- 010th,

hale
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zakkengoed,zaklinnen;- goods,zakgoed, pakgoederen; œœ., in balen

handy
brachte stemmen;bal
lotage, (gehei-

me)stemming;loting;a -wastaken,
m en ging tot stem ming over;ata -,
baling eotton to 50 lb. per euhie
bij (geheime)s.;on one-,bi
jeerste
foot,persen welke katoen tot balen
s.;zieookvgting;- box,stembus;van 50 lb. per kub. voet kunnen
paper, s.billet;œœ.,balloteren, (gePOCSOX*- d hay,geperst hooi; zie ook
heim)stemmen(over,voor,lor;tegen,
baling.
against);loten (om,lor).
bale II,zie bail111.
balm znœ.,balsem fook/fg.);- ofGllea;
(Mecca),Mekkabalsem;ww.,lenigen,
baleen znw.,balein;c#j.,baleinen.
verlichten.
baleful,noodlottig,verderfelijk.
baling, - paper, kardoespapier,zwaar balmoral
,-(boot),balmoralrijglyars;pakpapier; - press, pakpers.
(eap), Schotse muts; - (petticoat),
bal
k znw.,(ruwe en zware)balk;strui- soort wollen onderrok.
kelblok, hindernis; teleurstelling; halsam ,balsem .
strook onom geploegd land;ww.,ver- Baltlw the - (M ercantil
e and Shipping
ijdelen, dwarsbomen; teleurstellen; Exchange),Londensebeursvoorolie,
graan enscheepvaart;- port,Oostzeemissen,voorbijlaten gaan,zich onttrekken aan;to he -ed,ook:onverhaven;- trade,handelop deOostzee.
richterzaketerugkeren,zijn plannen baluster,baluster,spijl;-s,ziebanister.
in duigen zien vallen; to be -ed o1, ham boo,bamboe;- eane,bamboeriet.
zich zien ontgaan.
bamboozle (
gemeenz.),bedotten,beetbaH ZnW. bal, bol; kogel;kluwen;we
nem en' - a person out ol a thing,
havetie - atouq feet.de gelegen- iem and ietsafhandig m aken.
heid is schoon,w1j hebben hetspel ban znw., ban;verbod;the rem ovalol
the- on exehange dealings,de ophefin handen;tokeep(get)the-rolling,
fing van hetverbod van wisselzaken;
iets aan den gang hopden (brçngen)
zie ook permit znœ.;œœ.,verbieden;
(/fg.); - and socket jpint,- littm
* g,
verbannen.
ko
ge
l
ge
wr
i
c
ht
;
be
ar
i
ngt
s
)
,
koge
l
lager; - eartridge, scherpe patroon; banaba wood,banabat
hout).
pakken, balen; presses capahle pf

- eoek, balkraan; --laee hamm er,
balhamer;- tap,zie - cock; --stoppered bottle,kogelfles;- valve,kogelventiel; ww., ballen, tot een bal

banana, banaan,pisang;- skin, bananenschil.

in het ruim ;to Gkein -,b.znnem en;
to goon the -, in b.varen;- donkey,
waterballastpom p; - Eghteryb.lichter;-m an,b.schieter;- port,b.poort;

transportband,lopende b.;- saw,sawing m achine, lintzaag;œœ.,van

haneto),to sitln -,invollezitting verenigd zi
jn (v.hogerrechtscollege).
band znw., band, hoepel; snoer, lint,
(kluwen)maken (worden).
ballast znw., ballast Look /fg.);puin, bandje,streeq,ring;band(om hoed);
banderol; drnfriem ; -hex, hoeden-,
steenslag;pigolo bilastschuitje;in
-,in (met)b.,metb.geladgn;a1sb. lintendoos; - eonveyer (eonveyor),
een b.(strepen)voorzien;banderolleren;(zich) verenigen;- 1n,metalen

slaan om .
trim waterlinw b.waterlijn; ww.,
ballasten:m et b.bezwaren; b.inne- bandage znw., verband,zwachtel;ww.,
m en; -ed with salt, m et zout als b.
verbinden,(omlzwachtelen.
ballastage,rechtgeheven op ballast.
bandantnla znw., gekleurde zakdoek
m et stippen; ww.,ikatten:verven na
balloon znw.,(luchtlballon;bol;glazen
-

ontvanger(bijdistillatie);-e10th,bal- gedeeltelijke omwinding.
lonzijde;- jib (sail),b.zeil(v.jacht); banderolte),banderol,vaantje,wimpel.
ww.,opbollen;-ing(drzzdr.l,hetkunst- bandoline, soort pom made.
bandy,kaatsen,heen enweerslaan,wismatig opdri
jven van koersen.
selen;- words,disputeren;redetwisballooner,bllloonist,luchtvaarder.
ten;theirnamewashanied(about),
ballot1,klelnebaal(20-120 lb.).
allot11znw.,stembrlefje;aantaluitgezij kwamen in opspraak.

bane
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banking
bane, vergif 'i
nz./fg.),verderf,pest,
(agent),agenttschap)enerb.;-annuivloek.
tles (jur.)?zieconsols;- balanee,b.-

baneful,verderfelijk.
hanefulness,verderfelijkheid.
hang œf
zz., (dichtlslaan, smakken
(ook intrans.);schallen,knallen; (gemeenz.j slaan,overtreffen;doen kelderen (v.markt,.
prijzen);znw.,slag,
smak;knal;bl
jw.en tw.fgemeenz.),the
whole thing went -, de hele zaak
spatte uiteen;- went another f 1001,
alwéér f 100 naar de m aan!
bangle,arm band.

banian LEng.-lnd.j,koopman;makelaar;
flanellen kabaai.
banish,(verlbannen Look fig.t.
banishment,verbanning Look /fg.).
banisterfgew.vz(
J.),spijlv.trapleuning;
-s,trapleuning.
bank I znw., (zandlbank, (aardlwal,
berm ,dam,dijk,verhevyn rand (v.
mijnschacht bijv.); gloolzng, oever;
werkbank; (scheepv.) doft, bank;
Lvliegw.j slagzij, dwarshelling; engine, hulplocomotief (op geaccidenteerd terrein);- smack,ziebanker 111; ww., indammen, -dijken;
bankrn (v.vuur) (ook:- up);hellen
(v.vheytuig ofauto); - up,indammen;(zlch) ophopen.
bank
H c) znw., (geldlbank, bankinstelling;the Bank,zieow of England;

saldo;- bi11,banktierslwissel;(Amer.
ookjb.biljet;-book,ziepassbook;eapital, eigen kapitaal (v.bank);eharges,b.onkosten;- eharter,b.octrooià- Charter Aet, Bankwet (oprichtlngsoorkondeder''Bank ofEngland'');- eheque,b.cheque;- elerk,
b.bediende; - eom mission, b.com m issie,rekening-courant provisie; -

eredit,banktierslcrediet,b.rembours;
eonfirm ed - eredit,zie confirm ;irrevoeable eredi
t,onherroepelijk accreditief; - deposit, b.deposito; - diseount, zie 'w rate; - holidas beursvacantie'
, hours,Mren Waarop de
b.is geopend;i
.
n(after)-hours,v6ör

(
na)
b.sluiting; - interest, b.rente;
- l
aw,b.weti- loam b.lening,-crediet;
interest on - loans,zie - interest; m anager, b.directeur; - m erger,b.fusie; - m essenger, kassiersloper;-

note, b.biljet;- notes, b-papier; offieial,b.beam bte;- paper,b.papier
(= b-wisselts);- passbook, zie pass
book;- posthill,b-assignatie;- rate
(o1discount),bank-,officieeldisconto;- referenee,b.referentiets);- releasw vrijgave doordeb.;- reserve,
reservederb.; - returnts), b-staat,

verkorte balans der b.*
, > shares,
b.aandelen;- stock,zieN shares;inz.:
het kapitaalder''Bank ofEngland'';
- t
ransfer, b.giro.
(
B.
l.
B.
)
;
t
he
Ban
k
o
f
Eng
l
and,
de
Engelse Bank;B.ofEngland return, hankability, vgl.bankable.

for InternationalSettlements,Bank
voor lnternationale Betalingen
-

Bankstaat (van de Engelse B.); to hankable, betaalbaar bi
j een bank;
discontabel.
keep (place)moneyatthe > geld op
, -s'eheque,
de b.hlbben (plaatsen);to pay into banker 1,bankier;kassier'
bankierscheque;-s'Clearing-H ouse;
a
-,
bi
J
e
e
n
b.
s
t
or
t
e
n
(
de
pone
r
e
n)
;
to have an aceountwith a -,m et een
zie Clearing-llouse; (conflrmed) -s
b.in rekening-courant staan;zie ook
creët,zieconfirm ;-'sdseount,bankc
as
h
disconto;-#s guarantee (indemnity),
b)
tza).
œf*'., bankzaken doen (
me
t
,
wi
t
h)
,
banklierslgarantie;-'sreimbursehill?
kassieren; een bankrekening hebben
bankwissel; m oney at -s, geld biJ
(bij, with);deponeren,op de bank
bankiers;zieook acceptance è),cash
zetten; verzilveren; - one's m oney,
Js),e.a.
zijn geld naar debank brengen (niet banker II, grondwerker.
hanke
r 111, vissersvaartuig OP de kust
inkashouden);-(uplon(inz.Amer.),
van N ewfoundland.
(vast)rekenen (vertrouwen,zi
jnplannenbouwen)op;ookkwedden (zetten) bankqrIV,m odelleerbank.
op;zie ook banking en cheque c). banking,het bankwezen;banktierslbec)samenst.,- aeeeptance, bankaccept; drijf, -zaken; - aeeount,bankreke- aceount, b.rekening; - ageney
ning,rekeningbi
jeenbankier;-'busi-

bankocraey
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ness,banktierslbedrijf,-zaken;ook=
-

house;in - eircles,in bankierskringen;- eom m unity,bankierswereld;eompany,bankvereniging;- eredit,b.-

barbarity
banyam zie banian.
baobab, apenbroodboom ; - bark,baobab-bast(voordefabricagevan bank-

biljettenpapier).
crediet;- department, afdeling der barc)znw.,slag-,sper-,sluitboom ;barEng.Bank dle de bankzaken behanrière (ook jig.);Lscheepv.ook)beugel,
delt;- firm ,zie 'w house;- hom s,zie
boom;staaf,stang,baar;spijl,tralie;
bankc);-house,bankiershuis,-firma, dwarsstreep,-balk;reep (chocolade);
bankinstelling;-reserve,ziebank c); stang(zeeplibar:buffet,tapperij;fjur.j
- syndicate. bankiersconsortium ;
balie,zieook bench; Lscheepv.j baar:
- system, bankstelsel; - transadions
(operations),b.zaken;- usance, b.usantie.

bankocraey,heerschappij der banken;
het staatsbestuur beheersende bankiers.
bankrupt znw., gefailleerde, failliet,

drempel (zandbank in een zeegat);
beletsel,hindernis (voor, to), (jur.)
exceptie;tobea - to,ookLin den weg
staan (/fg.);toplead atthe-,voorde
rechtbank plelten; - ofçold,goudbaar;atthe- ofpublic op*
m ion, voor
de rechtbank der openbare mening;

bankroetier;Lgemeenz.j(als)insolyent
tostudy(read)forthe-,yooradvocaat
(beschouwd) persoon;to be adjudistuderen;to call (admit) to the -,
toelaten als advocaat;an insuperable
eated (adjudged) (a) > to beeome
(
a
)
-,
f
a
i
l
l
i
e
t
ve
r
kl
a
a
r
d
wor
de
n;
e
e
r
G
to,een onoverkomelijkehinderpaal
ieated -, gerehabiliteerde; - sale,
VOOr.
executoriyle verkoop;-9sallowaneh è)ww-,(aflsluiten,versperren;uitsluiten
alim entatle; -'s eertifieate, rehabl(yan, from);beletten, verhinderen;
litatie;-(#s) estate, failliete boedel
(7ur.)stuiten,eenexceptieopwerpen
(massa);- Statutes,zie Bankruptcy
tegen;weren (v.risico,assur.j;strepe
n,strepen trekken door;-retlbythe
Act; -Cs) stock,ongeregeldegoeder
en
(
ui
t
f
a
i
l
l
i
e
t
r
n
boe
de
l
)
;
ad
j
.
,
f
a
i
l
S
t
a
tute of Limitations, verjaard; in
liet,bankroet,In staat van faillisseEngland a debtundersealis-red after
ment(e.personen,vgl.bankruptcy);
20 years,in E.verjaart een contracinsolvent; - ol honour (reputation,
tuële schuld na 20 jaar; zie verder
statute;Iean see no reason why this
ete.), geen eergevoel (goeden naam
should - them from ..., ik zie niet
enz.) bezittend; f
zzf
zz., failliet doen
in,waarom dit een beletsel voor hen
gaa
n,
bankr
o
et
make
n;
(
ge
me
e
nz
.
)
ruïneren.
zou m oeten ZiJ
-rl Om
bankruptey, (staat van) faillissem ent, c)voorz.,ziebarrlng.
bankroet;(gemeenz.jondergang?totaal d)-samenst., - gold, goud in baren;
iron, staafi
#
i
'zer'
, -man (Xrzzcr.:
verlies(v.goeden naam enz.);in -,in
staat van f. (p.zaken,vgl.bankrupt
keeper,-tender),buffethouder,-bediende'
, - silver, zilver in baren; cW.
);proeeedingsin > zierwproceedings; - Aet, Faillissementswet; soap,zeep aan stukken;-.steel,staafCourt, Courtof-,f.srechtbank;to go
through the - Court,zieto instituteproceedings; proceedings,f.sprocedure;to institute - proceedings, een
f.saanvrageindienen;theopeningofproeeedings,het uitspreken van het
f.; zie verder petition zzzm.; zie ook

staal;- tin,bloktin;- tobaeco,stangtabak.
baraean, barakan, Perkan: geiten- of
kem elsharen weefsel;dichtezwarey'em oireerde meubelstof;camelotachtzge
katoenen kledingstof.
barb znw., weerhaak; ww., van w eer-

act è),adjudication,fraudulent,rebanner znw.,banier fook fig.);to join
(follow)the - of,zich scharen onder
de
b.van;adj. (X?zzdr.),aan despits
staande,hoofd...

haken voorzien;scheren (v.wol);-ed

ceiver, trustee.

wire1prikkeldraad.
barbanan znw.,barbaar;adl..,barbaars.
barbaric,barbaars.
barbarism ,barbarism e;barbaarsheid.
barbarity,barbaarsheid.

barbarize
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barley
barbarize, barbaars makell $
'worden),
- hadthem a iead -,wijkregenzespotverbasteren.
goedkoop; a good -,een koopje;a
barbarous,ziebarbaric.
good - is a piekp- se, goedkoop is

bar
beeue (#z4er.),installatie voorroostering van dieren; eestvloer voor
koffieboonen.

bare adj-, (ontlbloot Look jig-j, kaal,
naakt;vellaten (v.markt);blank (v.
draad);zzeookbarely;tolay-,blootleggen,aan den dag brengen;- of,ontblootvan,zonder;the m arketis quite
- olthese goods,hiervan is de markt

duurkoop; har; (sharp) -,koop of
transactlewaarbi
jveelwordtbeknibbeld;lojing -,ziebad -;plofitable -,
vqordelzge koop (transactze);zie ook
bhnd 1, collecti
ve, drive c), rue,
tim e c),e.
a.
bjfcçr
,.,(afldingen,marchanderen;overeenkomen, onderhandelen (over,
about);-ing,ookL loven en bieden;

- away,van de hand doen,verkwangeheel ontbloot (verstoken); the selen;- for,bedingen;verwachten,refads,
de
n
uc
ht
e
r
e
f
e
i
t
q
r
!
;
t
he
i
de
a
lee
'n ...; a kenen op;thatism ore than Iha4 -e4
..., de gedachte al
majority of ..., slechts een meer- forl,dàthad ik zéker niet verwacht!
derheid van ...; at the - eost ot bargainee,koper (bijtransactie).
1...,voor nauwelijks f ...;the -(st) hargainer,afdinger,pingelaar;verkoper.
neeessities of life, de (allerlnood- bargainor (jur.), verkoper (bi
j transz
akelijkste levensbehoeften; a proactie).
speeo s stating the - term s ol issue, barge znw., (pjklschuit, praam , aak,
een prospectus dat de emissievoorlichter; (offlcierslsloep; Rhine -,
waarden, zonder m eer, verm eldt;
(Rijnlaak; - lines, beurtschepen,
scheepvaart; - load, schuitlyding;
ww., ontbloten, ontdoen (van, of), --m
an, am aster,-ow ner,aakschzpper;
blootleggen; to be -d, droogstaan
schuitevoerder; sloeproeier; beurt-,
(v.kete1).
binnenschipper; ww., in een schuit
barefaeedtly),onbeschaamd;oqenlijk.
barefaeedness,onbeschaamdheld.
enz. laden of overbrengen.
barège,barège:soortluchtigedoorschij- bargee, schuitevoerder.
s,
.nende stof.
haric, bariumhoudend.
barely,ternauwernood,nauwelijks;en- barm a, barilla: ruwe soda.
kel;openlijk.
baritets),zie barytes.

bareness,kaal-,naaktheid,enz., ziebare
Jd'
J.

barium , barium .
bark Iznw.,schors,bast;run;kinabast;
- -bound, door te enge schor
s in den
barqain (meestgemeenz.jc1)znw., koop
(-Je); (hrt)gekochte;overeenkomst, groeibelem m erd;- e10th,yan boom schors gem aaktestof;- m ill,runm otr:nsactleà qfspraak; ookk gelegenhezdsaanbledlng;- and sale,koop en
len;kinabastm olen;- pit, looikuil;verkoop;it's a - T, afgesproken !; -s
rubber,rybbervan afgeringden bast;
- tr
ee, klnaboom ;ww., ontschorsen.
(lor salq)T, koopjes!, occasions1; I
bought it a > ik heb het heelgoed- bark II, zt
@e barque.

koop;to efleet (concluie) a -,een barkT11znw.,geblqf;hls-isworsethan
transactie(koop)sluiten;tomakea-,
hisbite,hij is met zo kwaad als hij
er goldkoop aankomen (zfe ook cu); lijkt; œœ., blaffen Look /fg.; tegen,
to strm e a -, tot zaken kom en;that
at);- up thewrong tree (#>er.),het
wasnotin the-,datisnietbedongen;
bijhetverkeerdeeindhebben,aanhet
into the-,op den koop toe;-hunter,
verkeerde kantoorzi
jn.
koopjesjager; - pricw spotprijs; - harkentlne, zie barquentine.
sale, uitverkoop.
barker fgemeenz.j,schreeuwer,klantenlokker.
ca)metcdj.,ba4 -,onvoordelige zaak
(koop);abaë - iedearatafarthing, barkb m etschors bedekt;schorsachtig.
alle waar is naar z'n geld;to m ake a
ba4 -,erduuraankom en;zieook best

c);ehance -,gelegenheidskoopje;we

barley, gerst; douhle -, dubbele g.;
great -, spelt; grin4lng -, m aal-g.;
m alting -, mout-g.;pearl -,parel-g.

barm
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basie

pe
el
ed (pot,French)-, gort;- beer, barrier ZnW.,barrière, slagboom Look
gel'
stebier;- bran,g.zem elen;-broth,
jig.jèversperring,scheidsmuur,hinzwaar bier; - corn, g.korrel; (cls
derpaalLook /fg.);economie-,economische slagboom ; trade -, handelsmaatj 1/a inch; - groats, g.gort; pelling-mill,gortpellerij;- sugar,ge- barrière;ww., af-,insluiten (gdœ.:draaide suikerstelen.
ofl,in).

harm ,gist.
barmy,gistend,schuimend.

harring, uitgezonderd, behoudens; aeeidents, behoudens ongevallen.

barn, schuur;zie ook nailb4;--t
loor harrister Lafk. v.: --at-law),advocaat
fowls,boerenkippen.
(die tot de ,,bar''is toegelaten en
barnaele,eendmossel;(scheepv.jaanwas
slechtspleit,vgl.lawyerensolicitor).
daarvan aan de scheepshuid onder harrow,berrie Looklhand -);handkar
water.
(ook: eoster's - ); kruiwagen (ook:
barograph, barograaf: zelfregistrerende
wheel-);- m an,kruier.
(aneroïde-lbarometer.
harter ww-, (verlruilen (voor, for),
harometer, barometer fook/fg.);to afruilhandeldrijven;- away,verkwanford a good - ofthe state of..., een
selen;znw..ruilthandel);tradingby-,
ruilhandel.
goedewaardemeterzijn voor...
rterer,schacheraar.
barometrietal),barometrisch, barome- ba
barytes, bariet, barium sulfaat, zwaarter...
spaat.
baroque adj.,barok,grillig;- pearls, has
al, grond..., voet...; fundam enteel.
znw.,-s,onregelmatiggevormde(infebasalt,basalt;zwart W edgwood porserieure)parelen.
barque, bark.
barquentine, barkschoener, schoenerbark.
barraean,zie baracan.
barrage,rivierdam .
barrator,wie twist-,pleitziek is,chica. wie :1baratterie''
neur; barateur'
pleegt.

lein.
basaltic,basaltachtig,basalt...
basan,bezaanleder.
basar,Oosters katoenen garen.
bascule, brugbalans, bascule;- bridgw
wipbrug.
base 1,slecht,laagt
hartig),snood;onedel;m inderwaardig;of - allop van
gering allooi; - metals,onedele mebarratry, baratterie: schelmerij van
alen;zie ook coin znw.en coiner.
scheepsvolken/ofkapiteinten nadele bat
se 11 znw., basis, grondslag; fundavan bevrachtersofreders;pleitzucht;
hetaanzetten totPrOCeSSen.
ment,voettstuk);beginstreep,meet;
barré, m et dwarse of schuine banen
grondgetal;tcAerrz.lbase;largeatthe
-,breed vanvoet,van onderenbreed;
(strepen).
- bur
ner (#mer.),vulkachel;-mateharrel znw-, vat (met gebogen wanden,gew. groter dan ,,
cask''); ton, rial,uitgangsm ateriaal,grondstof;plate, fundatieplaat; ww-, gronden,
kantje (haring); draaiende trom m el

bas
eren (op, on, uponl) - firmly,
(v.mach.);geweerloop;by the -,per
stevig grondvesten; priees are -ë
(bij het) vat; - bulk, (vrachtmaat
van)+ 1/8ton,5 kub. voet,1i1,5
on ...,de prijzen zi
jn berekend naar
1; - staves, duigen; œœ.,fusten: in
(gebaseerdop)...;zieookassumption.
selesstness),ongegrondtheid).
vaten doen Look:-up);-ledoil,olie in ha
ent, fundam ent; souterrain; vaten; adj.,(heelofhalflcilindrisch. ba-semdwe
llings, souterrain-woningen; barren adJ'-, kaal,dor Look jig.); onlloor, souterrain; ook: benedenvervruchtbaar;- money, dood (renteloos) kapitaal;- o1,verstoken van, dieping.
zonder;znw.,dorre streek.
baseness, laagthartiglheid, enz., zie
barrenness!dorheid,enz.,zie barren.
base 1.
barretter,ilzerdraadweerstand.
bas
ies,isf
undamenteel, grond...; Lchem.j
ch;- aivantages, fundam entele
barrieadeznw.,barricade(ookfig.j;ww-, ba
voordelen; - Mea,grondgedachte;barricaderen (ookjig.j.
E ngels H andelswoordenboek
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batwing

iron,Thomasijzer;-priee,grondprijs; bate 1, verminderen, aftrekken, laten
- ratw basis-,grond-,standaardtarief,
vallen;- one's hope,den m oed laten
-prem i
e;- salary,stam salaris;- slag,
zakken;not- ajotofit,ergeencent
Thom asslakken;- truth,grondwaarafdoen; geen w oord terugnem en van
heid;- wage, grondloon.
hetbeweerde'
,zieookbating;znw.(gcb>sidty tcàem.l,basiciteit,basisch vermccnz.),zie abatement.
bate 11 znw.loog;f
,
pœ.,logen.
m ogen.
basin,bekken,kom ,schaal; binnenha- bath,bad Looktechn.j;badkuip;-s,b.inrichting;b.plaats;- ofsolder,soldeerven,dok,bassin'
,(river) -,stroomgebied.
bad;- glove,b.handschoen;-robe,b.m antel'
,- Toom ,b.kam er;- soap,b.basis(mp.:bases),basis,grondslag;lirm
zeep; - sponge,b.spons,- towel,b.(
s
t
a
bl
e
)
-,
va
s
t
e
ba
s
i
s
(
l
i
j
n)
;
a
r
e
l
i
abl
e
- for
,een goedegrondslag voor; on a
handdoek; - tub, b.kuip; zie ook
bathing.
eommission (eonsignment)-,incom- Bat
h, - briek, poets-, schuursteen;
missie (consignatie);on a gold -,op
goudbasis;on asoundandlasting -,op
gezonde, duurzame basis;on the - of

- ehair, rolstoel voor invaliden; stone,zandsteen als bouw materiaal.

t
hesedata!aandehand(opgrond)van bathe znw., (zwemlbad; œœ., (zich)
deze gegevens; bases ol agreem ent,
baden;betten,afspoelen,(belspoelen.
voorlopige grondslagen der (ener) bathing, - eap, badmuts; - eostum e
overeenkomst; - priee (Xmdr.), zie
(dress,suit),badcostuum ;-drawers,

basic.
basket znw.,korf,m and; m andvol;zie

zwem broek; - gown, badm antel; m aehine,badkoets;- trunks, zwem broek.
o
o
k
e
gg
c
,
)
,
pi
c
k
c)
,
top lc); earriagw mandewagen;-clothyvlecht- bating, behalve, behoudens.
weefsel;- eoil Lradio),korfspoel; - batiste,batistten).
maker,mandenmaker;-ware(work), batitinan wood,batitinan.
m ande-,vlechtwerk,korfwaren;fcœ., ''Bats'', aandelen British-Am erican
Tobacco Co.
in een mand (manden)doen;in de
prullenmand doen.
b
a
tten I nw-,bredelat (gcœ.6,x k''
basketful,mandvol.
x 21/a?); Lscheepv.jbatting,klamaal,
schalmlat;œm.,m etlatten vastzetten;
basketry,zie basket ware (work).
bass 1, baars.
(scheepv.) schalmen Look: - down);
basst'
1,(lindelbast(voormatten,man- -ed down,m et gesloten luiken.

denenz.enalsbindmiddelintuinen); batten II, vet worden,gedijen; - on,
m
at enz. daarvan; wood, Am er.
linde.
zich vetmesten met Lookjig-j.
batter,beuken,rammeien,bonzen (op,
Bass,Bass-bier.
tegen,at);stampen (v.ertslihavenen,

hast, zie bass Il.
deuken;-ed eases,gehavendekisten.
bastar; znw-,bastaard f
ook j
i
gj
;
bas
ba
t
tgry,batteri
j.
tprdsuiker;adj.,bastaard,onecht;- battmg,watten in vellen (voor dekens

lile,bastaardvijl;- oats,wildehaver. enz.).
haste 1, (aaneenlrijgen;basting-thread, battle znw.,(veldlslag Look fig.);strijd;
s half the -, ... is het halve
... i
rijgdraad.
succes;the 11st blow is half the -,
baste II,bedruipen met vet; begirten
met paraffine (in kaarsenfabrlek). een goed begin is het halve w erk;to
bat,vleermuis;(cricketlbat;stuk bak- do -for,strijden voor;to join-,den
steen;of1 one'sown -,op eigen houtstrijd aanbinden;- ery, (strijdlleus;
je,alleen, zonder (enige) hulp; -'s
œœ.,vechten,strijden Look/fg.;tegen,
wing burner,vleerm uisbrander.
with,against);-itout, het uitvechten;- one's way up to ..., zich een
batata (W es!-Jn#.),zoeteaardappel.
w eg banen tot ...
bateh,partij,hoop,troep;bundel,pak
(-je), pakket;in -es,ookLgroepsge- battue,klop-,drijfjacht fookjig.j.
batwing,zïe bat.
wijze.

bauble
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bauble,snuisterij;prultding).
baAzlk, zie balk.
bauxlte, bauxiet.

bean
take the whole world in 1980, de
m alaise welke in 1930 over de gehele

wereld zou komen; ilI were (were
1)to tellyou ...y alsik u moestvertellen ...; - with a firm, bij een
firma (werkzaam)zijn;zieook as c),
be-all, before voegw., but,has-been,
have-been,powerc),timeca).
boom ;--berry,laurierbes; - eherry, beach znw., strand, oever; - eom ber,
l.kers;- leave,l.bladeren;- oil,l.olie.
s.jutter;ww.,ophets.zetten (halen).
hay HT,roodbruin;- (horse),vos:
heaeon znw., baak, baken Look jig-),
vuurtoren, lichtsein, kustlicht, sigbay
IV,grblaf;tq be(stand)at-,znhet
nauw zltten;zlch teweer stellen,tot
naalvuur;- buoy,bakenton;- m oney,
baken-,tonnengeld;ww.,bebakenen;
het uiterste stand houden; to hold
t
otbaken dienen (ook jig.);schijnen;
(keep) at-,zich van het1nfhouden;
to hrm g(drive)to-,in hetnauw drij(off)a fairway,een vaarwater afbakenen;-e4 roek,bakenklip.
ven;
t
o
t
ur
n
t
o
-,
z
i
c
h
t
e
gen
z
i
j
n
aa
nvallers keren.
beaeonage,bakengeld;bebakening.
bayadere,fe1gekleurde barréstof.
beadznw.,kraal,parelLookjig-j,(klein)
bayko yarn, baykogaren (garen met
knopje; (bouwk.j kraalrand, -bapd
(ook:-ing);- fringw kralen franle;
metaalglans).
bayonet-holder,bajonetlamphouder.
--proof,van normaalgehalte (v.spi''Bays'',aandelen H udson Bay Co.
ritualiën);ww.,aaneenrijgen;vankrabay1,baai,inham;(muurlvak,nis,erker
(ook: - window);- salt, zeezout;wood,cam pèchehout.
hayII,lauriertboom);-% ook:lauweren,
lauwerkrans'
,-herry (Xzndr.),piment-

len enz.voorzien,omkralen;parelen.
bay-yarn?wolgaren.
bazam zze basan.
beading,zie bead znw.
bazatalr,bazatalr;fancy fair.
beadledom,(schimpnaam voor)bureaùbdellium, bdellium : welriekende gom cratie.
soort.
heady,kraalvormig;parelend.
be,zijn,bestaan;worden;gebeuren;du- beak,snavel,neb;tult,bek.
ren; staan, liggen, zitten enz.;now beaker,beker;bekerglas metlip.

weknow whereweare,nu wpten wi
j be-all,the-(an;end-all),allesen allls,
heténenodigevoorhetdoel,hetenzge
waar wij aan toe zijn;so - it,zo zij
he
t
;
t
hi
s
as
i
t
may
,
hoe
hç
t
o
ok
zi
j
;
(doel).
this -ing the case,that -m g so,..., heam c)znw.,balk,bi
nt,boom;ploegderhalve, onder deze om standigheboom;weversboom;juk (v. balans);
den, met het oog hierop; it is we
(scheepv.)dekbalk;grootspant:grootwho ...,wijzijnhetdie...;ifextension
s
te wijdte (v. schip); (lichtlbundel,
-straal
fees are to be avoided, wil m en kos;round of-,dekrondte;to turn
the -,den doorslaggeven;zieook kick
ten voorverlenging van den termijn
voorkom en;as m ust any eonversion
l fcœ.; on the - '
bscheepv.j, dwars
to -suceesslul,gelijk datmetiedere
af; - compass (divider),stokpasser;
- ene ,dekbalkeinden;the ship lay
conversiehetgevqlmoet'zijn,za1zij
on her - ends,het schip 1ag geheel
slagen;this isto mform you (thank
op zijde;to he on one's- ends,in
you, etc.),bijdezen berichten .tdanverlegenheid zitten, aan lager wal
ken enz.)wiju ...;arewe to eonelude
t
ha
t
.
.
.
3
,
moe
t
e
n
wi
j
daa
r
ui
t
opmake
n,
zijn;- radio,gerichte radio;-transdat ...?; the goods are to go forward
m itter,straalzender,gerichte zender;
hy ..., de goederen m oeten worden
verzonden per ...; l am to inform

- wireless station, sfation m et gerichte kortegolfuitzending.

you ..., ik moet (mi
jisopgedragen) b)œœ., stralen (van, with), uitstralen
u mede (te)delen ...; he would be
fook:- forth;ook jig.);opbomen (v.
surprised were he tolearn...,hijzou
weefsel).
vreem d opzien,indien hlJ'vernam ...; beamy,breed (v.schip).
the depression which +as to over- bean,boon;-s, ook:gewassen nootjes

bear
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(-kolen)ibroat
t-,tuin-,groteb.;broken
-s,cacaogruis;field -ytuin-b.;Freneh
(green)-lspersie-,prinsessen-b.iharieot -,snij-b.;horse-,paarden-b;kidney -,ziekidney'
,new -s,jonge b.n;
runner(scarlet,Spanish)-,pronk-b-;
soya-,soja-b-;speekled > kievits-b.;
white -,witteb.;- m eal,bonenm eel;
- oil,soja-olie;- pod, bonenschil;-

pole, b.-,bonenstaak.
bear I znw., beer; baissier, contramineur, speculant à la baisse'
, zie ook
bearish; the -s? de conlamine; to

sella-,indenwlnd (àlabaisse)gaan;
- aeeount, b.positie;to open up a aeeount, een b.positie openen; -

eoveringts),ziecoveringznœ.'
,-garden (/fg.), wilde? ongeregelde boel,

Poolse landdag''; -'s grease, pom m ade vanberenvet'
,- m arket,baissem arkt; - operation, speculatie à la

b.;-operatoh baissier'
,-pool,combinatie van balssiers;-skin, berenvel,
-m ut
s,-pels;- speculation,zie - operation; - tendeney, zie bearish;

ww.,àlab.gaan (ook:-themarket);
naar beneden jagen (v. koersen).
bearllc),(verldragen,dulden,uitstaan,
toelaten;voortbrengen,baren;in zich
sluitrn,inhouden,hebben,bezitten,
bijzlchdragen;leunen,drukken,rus1en (tegen,op,against,upon); dragen (v.last,verlies,schade,kosten,
naam, merk enz.); (scheepv.) peilen
4v.land),voeren (v.zeil);zieookbearing; to bring to -, doen inwerken,
doen gelden,in werking stellen;zie

ookpreësureen influenceznœ.;theiee

-s,hetnshoudt;theeoast-seastw ard,

de
kustlijn neemthierren oostelijke
richting;- oneselfwell,zlch flink houde
n (gedragen);to (haveto)beborne
by, ookL ten laste kom en van.
bjmetznw.,-thecost,dekostendragen;
- a date,een datum dragen,zie verde
r date llc);iteannqt - daylight,
het kan het daglicht nlet verdragen;

bearable
nam e, eell llè1al
lt dragon; - a high

pricw zeer duurzijn;not-repeating,
zich niet laten herhalen;- testimony
to (witness to, of), getuigen van;
this glass is so fragile that it will
seareely - touehing, dit glas is zo

bros, dat men het nauwelijks kan
aanraken;zie ook com parison, evidence c,
1), grudge znw., hand ca),
interest 11h), part ca), proportion
znw.,reference q),relation b),share
lc),signature,sway znw.,e.a.
c)ge
ver
bind.,- about,(metzich)omdran; - away, wegdragen, m eeslepen
(ook /ïg.); behalen (v. e. prijs);
Lscheepv.jwegzeilen,afhouden;-haek,
t
erug-,achteruitdrijven;terugwijken;
dowm omverwerpen,vellen,(/fg.)
dqen bezwijken,gvermannen,overwlnnen;Lscheepv.jln dengrondzeilen;
ook: afhouden; - down upon, - for,
aanhouden (aansturen,losstevenen)
op;to be borne down under,gebukt
gaan onder;- in mind,ziemind c,
u);
t
o
be
ho
r
ne
i
n
upo
n
o
ne
(
o
ne
'
s
mi
nd
l,
zich aan de gedachte opdringen;
off,wegdragen; Lschfepv.jaf-,vrijzetten; - on?betrekkzng hebben op,
slaan op;gerlchtzijn op;tobeborne
om geplaatst zijn op (lijst,register
enz.),voorkomen in (boeken);borne
on the books of, ookkbetaald door;
hardtly),heavtilly,on,zwaardrukken op;4onot- too hardtly) on him,
valhem niet te hard;- out,steunen,
staven,bevestigen (v.feit,conclusie,
beweringenz-);- outthe truth of...,
dew aarheid bevestigen van ...;I will
- you out,ik ben bereid uw verklaring
te bevestigen;-round alll,teloevert
het roer!;- round to thelelt,links af-

slaan (v.yoertuig); totwards) the
lan; (the mght), opden wal (rechts)
aanhouden;-up,op-,om hooghouden,
steùnen;zich goedhouden,den m oed

iteannot- exam ination,hetkan geen
onderzoek verdragen; - expenses,

erinhouden;Lscheepv.joploeven;-up
against,hethoofd bieden (aan moeil
ijkheden enz.)
,; - fop koers zetten
naar,aanhouden op;- upon,zie- on;

(
onlkosten dragen;allchargesbornw
na aftrek van alle onkosten;- fruit,
vruchten dragen;- A eness (resembl
anee)t% gelijkenis vertonen met;
- a less, een verlies dragen; - a

neerleggen bij;-withaperson?geduld
metiemand hebben,toegeeflljk voor
iemand zijn.
bearable,drNaglijk.

- with, verdragen, dulden, zich
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bêche-de-nzer
beard
beard znw.,baard;weerhaak;-e4 riee,
afgezaaqd,sl,ur...;that-s me, daar

gebaarde rijst; -ed wheat, harige
(zomerltarwe;ww.,tarten,trotseren.
bearer,drager,brenger;houder,toonder;
Lscheepv.jlegger;stut;a good > een
boom die goed draagt;- eheque, 4ebenture, scrip, share, ete., cheque,
obligatie, recepis, aandeel enz. aan
toonder;- waits,op antwoord wordt

gewacht; by (per) o met brenger

dezes;to -,aan toonder;eheque,ete.
to -, zie - cheque, etc.; - of the

kanik nletbil,datgaatmijnverstand
te boven; - the al (wind), tegen
windm olens vechten; - the alarm ,
alarm slaan fook jig.j; - the hplls
(scheepv.t,glazen slaan;-one'sbrains
(head) about...,zichhethoofdbreken
over ...;- all eom petition, alle concurrentie slaan;that -s yverything
(a4z?zcr.:the Dutch),dat ls hettoppunt1;- a path (traek),eenpad (/fg.
den weg)banen;the-en path (track),
de gewone (veelbetreden)weg;- the
sea Lscheepv.j,zee bouwen;zie ook
dr
um znw.,hollow bQw
w.,record èa),
retreat znw.,e-a.
ca)-vab
erb
ind-,-about fscheepv-j,kruisen;
outthehush,zie bush l;- down,

prqsent, houder (brenger)dezes.
bearing c), (yerlhouding;gedrag?houdinq;richtlng,strekking,porte'e,bedoellng;betrekking,verband;kusjenblok tgcœ.mp.);-(s)(scheepv.j,peillng,
(betrekkelijke) ligging;to find (get)
neerslaan, om verwerpen, afbreken,
one's-s,zich (kunnen)oriënteren;it
has no (direct) - on the matter in
(/ïg.) onderdrukken; drukken (v.
hand,hetstaatnietin (rechtstreeks)
ma
rkt,prijzen)iafdingen(op)à-ëown
opposition,tegenstand overm nnen;verband met de (onderwerpelijke)
down to half itssize,tot op de helft
zyak; het heeft,met de zaak (eigenlilk)nirttemaken;to lose all-s,(gereduceren(doorhamerenenz.);-down
on,m etkrachtneerkomen op;- in,
heel)ultden koersgeraken (ook/fg;); up
inslaan,inham eren;-into,inhameren
to haqe lost one's-s,de kluts kwljt
zijn,zlch nietkunnen oriënteren;to
Look/fg.);- off,afslaan;zieook head
takea - (-s),peilingen doen;totake
c?);- out,uitslaan,-drijven;pletten;
one's-s(/fg.),zich oriënteren,poolszïe ook field b); - to windward
hoogtenemen;todisyussaquestion in
(scheepv.j,oploeven;-up,alarmeren;
allits-s,een kwestlevan alle zijden
opjagen;klutsen (v.ei);Lscheepv-jopbezien;to bring a person to h1s -Sy
kruisen;Ljig.jbij elkaar trommelen.
iemand zij-n positie doen begrijpen. bjznw-,slag,klap,klop,(Keltik;ronde,
bjpas
same
nst.t bar,roosterbeer; - eomwijk, district (v. politze, bestellrr,
s, pellkompas; - m etal, kussenverkoper, wacht enz.);jachtterreln
blok,lagermetaal;- power,draagverLook
bui
/f
ge.
);if
geme
enz-s:fjeoefrf,(oni
uet
tofi)non
fs
t
n
em
ands
znn
mogen (v.fundatiesenz.);- surlacw
lil
!n buiten zijn kring.
draagvlak.
bearish, contramine..-, baisse..-, tot
contram inegeneigd;een dalende neigingvertonend;tobe-,ooklà1abaisse

,

beater, klopper,stam per.
beautifier, verfraaier; schoonheidsm iddel.
zijn;-market,marktmetsterkebais- beautlfieatlon, verfraaiing.
sepositie; ook: dalende m arkt; - beautiful,schoon,m ooi,fraai.
t
endeney (tone), baisse-, dalende heautily,verfraaien.
stem m ing.
heauty,schoonheid;prachtexem plaar.
beast, beest (ook jig.); - of burdem beaver,bever;vilt;-teloth),bevertstof);
lastdier; - ly, beestachtig.
halr,beverhaar; - (hat),kastoren
hoed: - skin,beverhuid.
beat c1) çr
zic.,slaan,(uitlkloppen,beuken, hameren,stampen;braken (v. beaverteen?bevertien:katoenen m olton.

vlas,hennep);smeden;verslaan,over- beealm,stzllen,bedaren;-et
lLscheepv.j,
doorwindstilte overvallen.
treffen; Lscheepv.jopwerken:(belvaren (tegen stroom ofwind);-en,ook: beeause,omdat,dewijl;-ofywegens,van
gqpl
et,gedreven;gestoten (v.peper); Wege,Om .
ultgeput, m oedeloos; veel betreden, bêehe-de-mer,tripang;zeekom kom m er.

beck

betsk,wellk;Ihavehim atmy-,hijstaat
altijd voormijklaar;toheatone'san4 eall,op iemands wenken gereed
staan.

before

beukenoot;adj. I
book.
.-en), beuken-

houten.
beeehmast, beukenoten; beukenm ast

heeome,worden;passen,goedstyan;V Oe-

(varkensvoer).
(gew-zn,p.);corned(pressed) -, vlees
in bussen; - eube,bouil
lonblokje;tea,bouillon.

twee-téén-lpersoonsbed;asyou make

b.fles;- eask,b.vaatje;-engine,zie

beekon,een wenk geven fnietjig.j.

beeloud, bewolken,verduisteren,benevelen.

beel, rundvlees;(gemeste,geslachte)os

gen,betamen;zieookbecom lng;what beer,bier;boek -,bok-b.;hottle;-,b.op
has - ofitl,wat is er van geworden
flessen;lager -,lager-,Beiersb.;dark
hoe is het er verder m ede gegaan.
lager -, donker b.; light -, licht b.
bee
omi
ng,
g
e
pas
t
,
bet
ame
l
i
j
k,
Voegzaam ;
(lichtvan kleur);mild-,lichtb.(niet
goed staand.
zwaar);new -,onbelegen b.;sm all-,
beeom ingness,voegzaam heid.
dun bier'
:strong -,zwaar b.;white -,
hed c) znw.,bed;bedding,(onderllaag; witb.;- l.n easks,vat-b.;- on draught,
zie ook bedding; double (single) -, b.van hetvat;-barrel,b.ton;-bottle,

your- so you m ust lie on it,one must

- pum p;- froth sliee,b.afschuim er;lie on the - one has m ade, wat ge
jug,b.kruik;-pump,b.pomp.
zaait zult ge oogsten;- elothes,bed- beesttm gs),biest.
degoed;- eover, sprei; - hangings, Beerbohm 'sList,dagoverzicht inz.v.d.
.
graanhandel.
bedgordi
jnen;-Iinen.beddelinnen;plate, fundatie-, voetplaat; --roek, beet, biet, kroot; sugar -, suikerbiet;
-root,beetwortel;- sugar,beetworvast gesteente; grondtslag); --roek
telsuiker.
priew allerlaagsteprijs;toeomedown
to-rot,kytotdengrondenerzaakdoor- beetle 1,tor,kever.
dringen;aanlagerwalkom en;-room , beetle 11 znw., stam per, ram mei, heislaapkam er;- spread,sprei;- sheet,
blok;stampmangel,zief
zzf
z7.;Lscheepv.j
beddelaken;-stead,ledikant;- stout,
ramhout;œœ.,stampenibeetlen:(door

tickting),beddetijk.
stampen) een leder-of moiré-achtig
appretuurgeven aan stoffen.
b)ww.,gronden,vastleggen,-zetten (in,
beetle 111,overhangen,-hellen,vooruiti
n)
;
(
ui
t
l
p
l
ant
e
n
L
o
o
k:
o
ut
)
;
t
a
nk
-

ded on wootlehoeks,op klossen gesteken.
fundeerde tank.
befall, overkom en,wedervaren;gebeubedabble,bem orsen,bespatten.
ren; Glsasters bdell them,zijwerbedash,bespatten.
den door ram pen getroffen.

bedaub,bekladden Look jig.j.
heddlng,beddegoed; bedding, (onderllaag.
bedford eord,soortrijbroekstof.
bedizen,(opltooien,opschikken.
bedraggle,natenvuilmaken (v.klederen enz.).
bee,bij;-bread,bijenbrood;- fazm er,
imker'
,- farmin6,bijenteelt'
,- glue,
maagdenwas;-hive,biienkorf;-hive
ehair, strandstoel; - ieeper, zie ow
farmer;-linw rechte.lijntussentwee
punt
en;to make (steer)a - linefor,
regelrecht afgaan op;- m aster,ziefarmer;-swax,znw.,bijenwas;ww.,
m et was boenen. cireren; -swing,
(dun vliesjeop)oudewijn.
heeeh znw.,beuk; beukenhout; - nut,

befit,voegen,betamen; -tingtly), gepast.
belog, in m ist hullen;benevelen (ook
fig.j,verwarren.
hefool, bedotten.
before voorz.,voor;in tegenwoordigheid

(hetbijzijn)van,ten overstaan van;

boven;- all,vôöralles;boven alles;long,binnenkort,eerlang;- maturity,
vöördenvervaldag;- aNotary Public,
ten overstaan van een notaris;- now,

reeds vroeger (eerder); the ease
(question)-us,het (de)onderhavige
ge
val (kwestie); bl
jw.,voor,vooraf,
op,-uit;tevoren.voorheen;- (this),
(reeds)eerder;as-,gelijk voorheen;
we have drawn yourattention to it-,
wij hebben u daarop reeds eerder

beforehan;
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being

aanvang af; from the very -,right
attent gemaakt; voegw., vportdat);
lieverdan;itwillbe some time (not
from the -,reeds dadelijk,van het
beIong)- ...,hetzalenigentijd (niet
begin (meet)afaan;fqom - to end,
lang)dpren voordat(of)...;hewould
van hetblgintothetelnde.
di
e - yieldlng,hijzo.
u liever sterven begrudge,mlsgunnen;met tegenzin gedan zwichten.
ven (betalrn enz.).
beforehand,vooraf!-uit,van tevoren;to beguile,bedrlegen,bedotten;vqrlokken,
verschalken; - into, listlglnk weten
be-with,vöörzljn,voorkömen;tobe
-withtheworld,er (financieel)goed
tebrengen tot;-ol(outoflyafhandig
voorstaan.
m aken,ontlokken;- wlththeprospeet
that...,voorspiegelen,dat...
befriend,gunstig gezind zijn,begunstigen,(alsvriend)bijstaan,beschermen. behalf,in -of,ten behoeve (bate,voorbeg,bedelen;sm eken,verzoeken,vragen
dele,gunste)van;on-of,namens,uit
(om,for; aan,of; om te,to); I naam van,vanwege'
,ook= in 'w of;
toinform you ete.Lverouderdeen overOn yol:r -,ook.om uwentwil'
,zie ook
bodige beleejdheidsphrase,behalve in
for h1).
jormelestukkenj,ikheb deeer(benzo behave,zich gedragen (houden);- onevrij),u mede te delen enz.;we -you
self,zichfatsoenli
jkgedragen;how the
ttl ... (eerou#.), wij verzoeken u
m aehine -1
1duringthetest,hoe dem abeleefd ...;we - the favour of your
chine gedurende de proefwerkte;the
steam er-4 splent
lMly on hertrialrtm ,
lurthep orders (veroud.j,wijbevelen
onsbeleefd aan voorverderebestellinde boot hield zich op den proeftocht
tlitstekend.
gen;togo(a-l-ging,inhrtgeheelgeen
liefhebbers vinden, nzet gevraagd behaviotm gedrag,houding;hetm eerof
worden, niet den m insten aftrek
m indervoldoen,gedrag,vgl.behave.
vinden enZ.-ongebruikt liggen;this behind voorz., achter;na,over;to be is
l
okt
-gi
mng
en 1or disaster, OP deze wijze
the fashion,bijde mode ten achter
zelfonheilen ult;- off, exzijn;theGovernmentis- it,de Regecuus (kwijtschelding,vrij enz-) vraring zit er achter; to be - one in ...,
vo
m and
gen;zie ook leave c),pardon znw., t
erorziijen)
watonderdoen (bijhem achquestion ca).
betreft....
,- the tim es

heget,verwekken Lookjig.j.

heggar znw., bedelaar;-s m ust not be
ehoosers,wie om ietsvraagtm oetniet

te kieskeurigzijn;f
'
r/fc.,totdenbedelstafbrengen;- (all) deseription,alle
beschrijvzng teboven gaan.
beggarly,armoedig,armzalig (ook jig.,
v.som enz.).
beggary,grote arm oede, nooddrift; to
redueeto -,totden bedelstafbrengen.
begin, beginnen, aanvangen; - to ...,
- ...i
ng,beginnen te...;it has begun
to be done,ithasbeen begum m en is

ermedebegonnen;-at,b.bij;-by...,
lnet1 Juni,van 1Juniaf;- upon (a
work),b.aan (eenwerk);- with,b.
met(eerstdoen);to - with,om teb.,
b. m et te...;-ning on June 1,te b.

in de eerste plaats.
beginner,beginner,beginneling.
beginning?begin,aanvang;at the -, in

hetbegln,bijdenaanvang;inthe-of

M ay,begin M ei;from the -, van den

(age,one'sage),zietimeca);eanyou
ge
t- hiswordsl, begrijptu wat hij
daarm ede bedoelt, wat daar achter
steekt?; bQ'w., achter, van (naar)
achteren,achterom ;ten achter;achstallig;from -,van achteren;- with

one's payments,metzijn betalingen
ten achter; zie ook behindhand.
behindhanë,achtertop),tenachter;achterstallig; slecht voorzien (van,
with);toget-, ten achter geraken;
to be - with, ten achter,achterop
(geraakt)zijn met(betalingen,huur,
zijn werk);tobe-with the worlfl,er
(financieel)slechtvoorstaan.
behold,aanschouwen,waarnem en,zien.
beholden,verplicht(aan,toiwegensyfor).
behool, to qor, on) (the) - of, ten
behoeve (bate)van.
behotolve,passen,betamen.
beige,beige.
being,aanzijn,bestaan;wezen;in -,bestaand'
,in wording;to callinto -,in

belated
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hetleven roepen;to eome into -,ontstaan.
belated, door de duisternis overvallen;
te laat, verlaat, achteraan kom end;
-l
y,te elfder ure.

benefieial

Amer.junder, in);thuisbehoren (in,
bij,onder, to, ook (inz.z1.rner.lin,
under);it-shere,hethoorthier;-to,
ook: thuisbehoren in (een land,e.
persoon).

belongings,eigendom ,toebehoren,hebhelaud,uitbundigprijzen.
helay Lscheepv.j,beleggen,vastmaken, ben en houden,haveen goed;bagage.
sjorren.
below,beneden,onder (tegenst.:above);
belga,belga.
hieronder,onderstaand;naaronderen
belie, logenstraffen;verloochenen;niet
(beneden);as (stated) -,gelijk hiervervullen (v.beloften enz.);teleuronder(is)aangegeven'
,-cost,beneden
stellen (v.verwachting,hoop);belasdetn) kostprijs (waarde).
teren.
beltznw.,riem,gordel,band;drijfriem;
beliel,ige
l
oo
f
(
a
an,
i
n)
;
my
l
i
r
m
i
s
rand,ring;tx4rn,
er.lzone;-inp dri
jfig ...; to attaeh ..., k geloof stell
r
i
e
m
t
en)
;
d
r
e
s
s
i
ng,
dr
i
j
f
r
l
e
me
nto, geloof hechten aan;in the- that,
smeer;zie ook railway c,);ww.,van
een riem ehz.voorzien; m et een gein demeningdat;past(heyond)-,onkleurden band merken'
, -ed eattle,
gelooflijk;to the best ofmy -,naar
lakenvelders.
mijn besteweten.
-

believable, te geloven.
believe,geloven;menen;tom ake -,doen
alsof;to m ake one - that...,iem and

bem ire, bem odderen, bezoedelen.
bem use, benevelen, verw arren.
heneh,bank;werk-,schaafbank;rechtbank; the - and the har, rechters en
wijsmaken, dat ...; they are -t
l
lie;- ham m er,bankhamer;- viee,
t
do...,zijzouden(moeten),menjmeent ba
atzij...,- in,gelovenin (aan);ver- bankschroef.

trouwen hebben in,voorstanderzijn hend œm., (zich)buigen,(zich) krom van; not - in? ookl niets m oeten
men; zwichten (voor, to, before);
hebben van; zte ook m ake-believe.
Lscheepv.jinbinden,knopen,ophielen;
- t
belittle,verkleinen;kleinéren.
he sails,dezeilen aanslaan'
,- one's
hell,bel,klok,schel;(hoplbel;(scheepv.j
way towards, zijn schreden richten
(halfuurlglas;tobear(earryaway)the
naar;zieook bending en bentadj.en
-,den palm w egdragen,den prigs bedeelw.; zuw., bocht, buiging, krom halen;- buoy, klokkeboei;- buttom
ming; fsckeepv.j knoop, steek; -s,
drukknop;-founder (foundry),klok- berghout; - (Ieather), zoolleder;
--over,hoekverbinding.
kengietertij);- glass,glazenstolp;metal,klokkenspijs;- pull, schelle- bendable,buigbaar.
koord;- rope,scùellekoord;klokke- bender, spanner; buigtang; -S, ook
touw ;v-shaped,klokvormig;- signal,
tdzzzdr.ldelta-katoen.
bending, - m oment, buigmom ent;
kloksignaal;-wire,jcheldraad.
stress,b.belasting.
hellieose,oorlogszuchtlg,strijdlustig.
hellied, rond in het m idden, bulkig, heneaped,vastzittend (
bijdood tij).
vyl.belly f
zzwz.; dunner uitlopend (v. beneath,beneden,onder;that is - him ,
slgaar).
datisbeneden hem,hetis zijneronhelligereney,positievan oorlogvoerende
waardig;it is - your notiee:het is b.
Pgrtij.
uw aandacht(uw aandachtlnhetgebelligerent, oorlogvoerendte), bellige- heelniet waard);zie ook contempt.
rent;the -Powers,deoorlogvoerende benedietine, benedictine (likeur).
m ogendheden.
hellows, blaasbalg;a palrof-,een b.
belly znw.,buik;buik van zeil; f
vœ., -

benefaetion, weldaad;schenking.
henefaetor, weldoener.

benefiee znw., leentgoed); to aeeept
under - ofinventory,zieaccept;f
zzfzz.,
(out), (doen)zwellen,(oplbollen;zie
ook bellied.
begiftigen meteen leentgoed).
belong,toebehoren,behoren (aan,bij, benefieial, heilzaam , voordelig, nuttig
tot, onder, to; onder, in ook (fnz. (voor,to);to have a - efleet(uplon,
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berth
benefieiary
een heilzamen (
guns
t
i
ge
n)
i
nvl
o
ld
Spaans
r
i
e
t
;
hemp,
j
ut
e;
s
t
r
ipes,
hebben op;- interest,vruchtgebrulk.
bont gestreept katoen.
benefieiary,begunstigde;geaccrediteer- benighted, door den nacht overvallen;

(
/ïg.)(verlblind,achterlijk.
de(tewiensgunste een credietisgeopend);zie ook life h).
benjamin,ziebenzoin.
benefitc)znw.,voordeel,nut,baat,ge- bentznw.,(geesteslrighting,aanleg.neinot;winst;weldaad,gunst;uitkerlng
ging, draai, richtlng; to the top of
one's -,tothetuiterste;naar harte(
ui
t
e
en
f
onds
)
;
z
i
e
oo
k
ac
c
i
dent
e
n
death; the - and Iiability of the
lust; adj., krom,gebogen;vgl.bend
agreem ent,de voordelen en verplichf
4?œ.; - glass, gebogen glas; deelw.,
tingen uit de overeenkom st voortto be - (uplon, met alle geweld
spruitend; the >s aeeruing to ..., de
willen, al zijn gedachten gericht
voordelen, welke
toevallen; to
hebben op,uitzijn op,vastbesloten
give one the - of, iem and laten
zijn om;geheelopgaan in;- (uplon
profiteren van (pri
m isehief, kwaad in den zin hebj
s
ve
r
l
a
gi
ng
e
nz.
)
;
to give one the - of the doubt, een
bend.
twi
jfelychtig gevalin iemandsvoor- henumb,(doen)verstijven,verkleumen;
deel ultleggen; if opinion hangs in
(jig.jverlammen.
thebalance,the- ofthe doubtshould benzene,arom atische koolwaterstof,de
hoofdbestanddelen van benzol vorbe given to the loeal m anager's reeomm endation, W anneer de m ening
mend;fsoms)benzol.
verdeeld is,m oet de aanbeveling van benzine, benzine (fnz.voorhetverwi
jdeleiding terplaatse den doorslag gederen van vlekken enz.).
ven;wehavethe-of,wijgenieten het benzoate.benzoëzuur zout.
voordeelvan,...kom tons ten goede; benzoi
n (ook:gum -),benzoë.
weare sorryto lose the - of his expe- benzol?benzol.

rienee,hetspijt ons,datwijvan zijn benzoline Lveroud.), soort vluchtige

groteervaringnietm eerkunnen profibenzine.
teren;to reap the - of, de vruchten bepuff,in de hoogtesteken,Ophem elen.
plukken van;forthe - of,ten gunste bequeath,legateren,verm aken?nalaten

(bate,profijte)van;for the eommon
(v. roerend goed, vgl. devzse) Look
Q.).
(public)-,tealgemenennutte (bate); be/
quest,legaat,vgl.bequeath.
to be to the - of, zie b); zie ook
advice 1,confer ll,inure;- huilding bereave, beroven (
van, of); he was
society, onderlinge bouwvereniging;
bereftofallhope,allehoop werd hem
. club (fund, soeiety), ziekenfonds,
ontnom en;he was -d ofhisrelations,
onderling ondersteuningsfonds.
zijn familiebetrekkingen ontvielen
m.
bjf
,
cffz.,baten,totvoordeelstrekken,ten berhe
eavem ent,beroving, zwaar verlies,
goede kom en aan, goeddoen;bevorderen;the party -eë, debegunstigde;
sterfgeval.
this is -ing the eom panies in the bereft,zie bereave.

#arEast Look:thecompanies in the Bergamot,-oil,bergamotolie;-(pear),
FarEastare-edhythis),ditkomtten
bergamottpeer).
goede aan de maatschappijen in het Berlin,-blaek,ijzervernis;-hlue,Pruisisch blauw;- glove,gebreide handverre Oosten;- by,voordeeltrekken
uit(hebbenvan),baatvindenbij,ten
schoen;-shop(warehousel,fijne-breigoçde kom en; dispositions under
Eolzaak;-silver,nieuwzilver;-wool,

which you -,beschikkingen te uw en
fnne gekleurde breiwol;- work,wolgunste.
borduurwerk.
benevolence,welwillendheid; weldadig- berlinette,berlinette:splitsbaarzijdenof
heid.
gem erceriseerd katoengaren.
benevolent,welwillendiweldadig;- fund, berry.bes;korrel(
graan enz.),(koffielondersteuningsfonds.
boon, druif.

Bengal,lichtehalfzi
jden stof;- eane, berthc)znœ.,anker-,ligplaats;(scheepsl-

berthage
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best

hut,kooi;couchetteiplaats;Lgemeenz.j hespatter, bespatten: bekladden (ook
baantje;discharging (loading)-!los- /ïg.).
(lqad-lplaats; ship on the > zze - hespeak,bespreken,bestellen; getuigen
shlp;to place a ship on the - forRio,
van; bedingep;this -s him a good
een schip voor Rio aanleggen; the
eeonomist, d1t bewijst, dat hijeen
goed econoom is;this -s his care lor,
s
hi
p
i
s
put
(
p
l
ae
e
d
)
o
n
t
he
-,
o
o
k:
het schlp legt op stukgoed aan;
ditgetuigtvan zijn goede zorg voor
to give a ship a -,een schip ligplaats
@*@; - one's attention, iemands aangeven;to givethe eoast a wide -,uit
dachtvragen (in beslag nemen);zie
ook bespoke.
de kust blijven;to give a person a
be
s
pokec - department, maatafdeling;
wide -,iemand uitden weg blijven;
to seeure a -, ligplaats bespreken;
- suxt, costuum op maat; - tailor
to shift -. verhalen, van 1. veran(bootmaker), kleermaker (schoenderen.
maker)die op maatwerkt.
bj ww.,ligplaats geven (aanwijzen,in- Be-ssem er, - proeess, Bessem erprocédé;
nemen);eenhut(kooi)aanwijzen;fge(steel),B.staal.
meenz.j een baantje bezorgen;to be bessem erize,het Bessem erprocédé toe-ed,ligplaatshebben,voor anker ligpassen op.
gen.
bestc)adj.,best;- bills,puikewissels;
c)samenst.,-aecommodation,ligplaats,
at the (very) - hand,uitde (aller)eerste hand;goedkoop;the - part,het
ruimte; B/L! ,yberth''-connosseme
nt
(
de
be
pa
l
l
ng
be
vat
t
e
nd,
dat
çrootste deel;the-peopleintown,de
houders de goederen in ontvangst
elite dezerstad;at the - priee,tegen
m oeten nemen zodra deboot kan losden voordeligsten prijs;- terms, de
gunstigste voorwaarden;the - plan
sen);- deck,tussendek;- rates,tariefyoorstukgoederen; -ing spacen
would he to ...,het beste zou zijn
ligrulm te;- shilj vooranker (in laOm ...yzieook advantage ca),bidder,
seller.
ding)liggendschlp.
berthage,lig-,havengeld;ligplaats.
bj bQ'
w.,het best;as - he may (can),
''Berwieks'', preferente en ultgestelde
zo goed mpgeli
jk; it is a hard trial
aandelen London and N orth Eastern
to **@# butitis - done,hetiswelhard
Om .@@jm aar het istoch hetbeste dat
Railway.
heryl,berll.
u kunt doen;yOu ha4 - not m eddle
beseem,betamen,passen;-ingtly),be- with it,u deedt het beste m et u niet
daarm ede in te laten;traderelations
tamelijkzpassend.
heset,om rlngen;in-,afsluiten,versper-

ren;aanvallen,bestoken;tobe - with
dilfieulties,een m enigte zwarigheden

are - opened up there by ..., m en
kan daar het bestrelatiesaanknopen
door***'
J zie ook like ll.

opleveren; zie ook hard dj, path, c)znw.,(het)beste;ba4isthe-,datkan
nooitgoed aflopen;zie ook enem y;to
beside,naast,bij,terzijdevan; vergedo one's(very) -,zijn (uiterste)best
leken bij;to be- themark,deplank
doen;to have (get) the - of it,de
m isslaan;that is - the presentpoint
overhand hebben (krijgen),het win(the question),datdoethiernietter
nen;to make the - ofit(of things,
zake;zie ook truth.
ofabadjob,bargain),erzich zogoed
besides,bovendien;(bovenen)behalve; mogelijk in schikken;erzich zogoed
(vrag.en ontk.ookjbehalve.
mogelijkdoorheen slaan;tomakethe
besiege,belegeren;- with questions,met
- of the ehanee, er zoveelmogelijk
vragen overstelpen.
partijvan trekken;to wish a person
besm eaT,besm eren,besm euren.
the-ofluck,iemandveelgeluk (sucbesmleh,bevuilen,bezoedelenLookfig.t. ces)toewensen;at -,op zijn hoogst
besom znw.,(heidelbçzem;#cfc.,vegen.
(best); tegen (op) detn) voordelighespangle,metlovertlesversieren;Lfig.j
steln)prijs (voorwaarden);to aetfor
pztfall.

bezaaien.

the-,uitbestwilhandelen;foryour-,
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bewilderm ent
bestead
om uw bestwil; to the - of ..., zie
op worden;to get(gain)the - of a
ability,belief, inform ation, knowlperson,iemand de bams (te slim af,
edge, recollection; with the -,tegen
vö6r)zijn;to be - oll,er beteraan

den (alsde)beste;zie ook hope for
en next tz1).
djww.(gemeenz.j,overtreffen,hetwinnen van;beetnem en,bedotten.
bestead, dienen, baten.

bested,hard (ill,sore)-,inhetnauw (gebracht),in een moeilijk parket.
bestir, - oneself, aanpakken, zich reppen (roeren), alle zeilen bijzetten.
bestow,plaatsen;bergen;schenken,verleenen (aan,upon); - eare on, zorg
besteden aan;- a favour upon, een
gunst bewijzen.

toe zijn;in beteren doen wijn;er op
vooruitgaan; (gemeenz.uf/#r.:) thepart(haIf),hetgrootstedeel;- than
a thousand,m eerdan duizend;- than
that,(nog)méér;no- than it should
he, niet veel zaaks, m aar ,,zo zo'';
zieookask for,change h),do c),go
ca),like I1,plan znw.,security,e.a.
bjznw., one's -, iemands meerdere
(in kunde,ervaring enz.llone's -s,
iemands meerderen (supemeuren).
c)ww.,verbeteren,beterworden (maken);overtreffeni-onegel zijnpositie

bestowal, bestowment,schenking,enz.,
verbeteren.
zie bestow;gift.
better,hettor,wedder.
bestrew, bestrooien.
betterm ent, verbetering; w aardeverbestud.met koperen spijkertjes versie- m eerdering.
between,tussen;zie ook betw ixt; ren;(/fg.)bezaaien.
bet ww., (verlwedden (op, on;tegen, and @@*Ndeels door ..., deels door **@**;*

against),wedden om;I - you f 10,
ik wed m et u om f 10;znw.,weddens
chap;tomake (lay,elose)a-,eenw.
aangaan;it is an even -, dekansen
staan gelijk.
betake,- oneselfto,zich begeven naar;
zijn toevluchtnementot;entameren,

(few and)far-,ziefarc);- ourselves
(you and me),onderonsgezegd (en
gezwegen);-them (us),methun (ons)
beiden (allen),tezamen;they hought
the coneern - them, zij hebben de
zaak samen(met hun bqiden,elkander,allen)gekocht;- thlsand then,
gndertussen,zolang;-thatandother
xtem s m y expensesbecameenorm ous,

bethink, - oneself, (zich) bedenken;onesell of..., het plan opvatten (op
de gedachte komen) om
; zich

alles sam en genomen kwam ik op geweldige onkosten; --decks, tussen-

betray,verraden (ookfig-);latenbli
jken;
misleiden;verzaken (v.plicht);schenden (v.vertrouwen).
betrayal, verraad;blijk.
hetter c) adj. en bQ'w., beter; 1/: Lbeurst.j, 1/g % hoger (genoteerd);

- edge,schuine kant (v.beitelenz.);

hem teschrijven,u moest hem liever
schrijven ...;all(so mueh)theo des

nemen)(voor,o1;datniet...!lest...);

overgaan tot.
betel,betel;- nut,betel-, arecanoot.

dekts);--size,t.maat;--whiles,onder-

herinneren.
tussen, tussen de bedrijven door.
betide,gebeuren;overköm en,wederva- betwixt (zeld.),tussen;- and between,
rOn .
!:ZO zo'', half om half;lood om oud
betimes,bij-,intijds,vroeg;weldra.
IJZer.
bevel znw., zwei, hoekm eter; schuine
betis,betisthout).
betoken,aan-,beduiden,voorspellen.
rand; adJ'., scheefhoekig, schuints);

- gear,piniom wheel,conisch raderwerk,rondsel, tandrad;$<z+.:schuin

afwerken;s.aflopen;kruisslilpen (v.
diamant);-ledgear,zie@#j.;-ledglass
(mirror),glas(spiegel)metgeslepen

this is - ehanged into ...,hetisbeter,
rand.
dit te veranderen in ...; you had - beverage, drank.
write to him ..., u deedt beter m et beAvare,zi
ch Nvachten (hoeden,in acht

- olimitations,m en hoede zlch voor
te beter;for - for worse,in alle omnamaak.
standigheden,in voor-en tegenspoed; bewilder,verbi
jsteren.
to be nonethe - forit, er niet beter bewilderment,verbi
jstering.

beyond

big

heyond, aan deanderezijde (val1)àbo- bicyeleznf<,.,rijwiel;- aeeessories,bell,
hain,lamp, pump,rack, shed,r.beven,oyer,verder (meer)dan,bulten, e
nodigdheden, -bel, -ketting, -lanvoorbil;(buiten en)behalve;(not) taarn,-pom p, -rek, -loods;- insura eerta*
m amount,(niet)boveneenzeker bedrag;not Iiahle - the cypital
anee,r.verzekering;ww.,wielrijden.
eontributed,slechts aansprakelilk tot bid c)f
zgfz7.,gebieden,gelasten;verzoeeen bedrag gelijk aan het bijgedryken, (ultlnodigen, zeggen, heten;
gen kapitaal; - com pare,onvergelilbieden (op, for); zie ook bidding;
do as you are -, doew atm en u zegt;
kelijk; that is - my comprehension
askeë an; # gevraagd en geboden;
(-me),datgaatmijnbegripteboven;
- enduranee,niet langer te verdragen;the forests -,de daarachter gelegen w ouden;to live - one'sineom e

(means),boven zijn krachten leven;
I eannot go - thispriee,boven dezen
prijs kan ik niet gaan;delayed - a
eertain time, langer dan een bepaalden tijd vertraagd; - words,
niettebeschrijven,meerdanwoorden
kunnen zeggen;zieookbelief,control
ca), doubt c1),expectation,expression,possibility,powerèl,praiseznw.,
r
each è), remedy znw., repair 11
znw., strength,scope, telling,e.a.
bezel,schuinekant(v.beitelb.v.);kas
(v.steen in ring);gleuf (v.horlogeglasbijv-);schuin geslepen facet.
bi-, twee-, dubbel-, half-; zie verder
ajzond.samenst.
biannualtly),tweemaalper jaar,halfjaarlijks;vgl.biennialtly).
bias znw., ongelijke ronding, géring,
schuinte,geer;neiging,eenzijdigoordeel, vooroordeel, vooringenom enheid,voorliefde (voor,towards);eenzijdige richting; to cut on the o
schuln (gérend)knippen;to have a
strong - in favourof(towards),sterk
bevooroordeeld (geporteerd) zijn
voor;-voltaqe(electr.j,voorspanning;
ww.,eeneenzljdigerichtinggevenaan,
doen overhellen;(meestalongunstig)
beïnvloeden, bevooroordelen; to be
strongly- -(s)e4 in favour of, zie
znœ .; tsleë reports, tendentleuze

A'dam rubher 220
A 'dam rubber 220 bieden; - price, biedende

pr
ijs; - against (down), opbieden
tegen;- for,een bod doen op;...were
-

for at 220, ...golden 220 bieden;-

up, opjagen (v.pri
jzen,koersen);eaeh other up, tegen elkander opbieden;zie ook fair llc),farewell,welbjCo
me,Z
nW.,bz
q.
a.ng (op,for);(X?zzdr.),
znw.
bod,
edi
zie tender znm.; to be a--,aan bod
zijn;to inerease (Taise)a -, een b.
verhogen; to m ake a - for, een b.
doen op; ook: een poging doen om

(iets te verkrijgen), dingen naar;

m any -swerem ade,er werd druk geboden;he m akes a fair - for the pres-

idengy,hijheefteen goede kans om
presldent te worden.
bidder,bieder;the highest (best) -,de

m eestbiedende.
bidding,hetbieden,bod;bevel;uitnodiging; adire -, levendige kooplust:
therewaslittle- to-day,erwerd vandaag weinig geboden;the - was very
slow,erw erd traag geboden;to he at
one's -, tot iem ands dienst gereed-

staan;by -,bij opbod.
bide,-one'stime,zijn tijd afwachten.
hiennialtly), tweejaarlijks; vgl. biannualtly).
biflin, Norfolk appel:donkerrode stoofappel.

b/ureate, (zich) gaffelvormig splitsen;
-4d),yevorkt,ga
sf
pfl
rll
tvg
slngt
rmi
sg.
punt),
berichten.
bilurcatzon,vork,
tak.
hiearbonate, dubbelkoolzuurzout; - of big,dik,groot,zwaar;voornaam; (
/fg.)
soda,dubbelkoolzure soda.
zwanger,zwaar (van, with);ook geMee,bergblauw.
meenz.voor:large;the- 3(4,5,ete.)
bieentenary.zoo-jyrigtegedenkdag).
f
gemeenz.j,de leidende personen;the
- Fi
ve: Barclay's, Lloyd's,M idland,
Meentennial, zoo-laarlijks,-jarig.
biehrom ate, dubbelchroomzuurzout; Nationalprovincial,andW estm inster
of potash,dubbelchroom zure kali.
Bank;- man (bug, gun, pot) (gcbieoneave,dubbelconcaaf.
meenz.j,ziebigwig;to earn - money,
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bill
bigarootn)
grof geld verdienen; - talk (words), Zte ook collection en draw c1); of
grotewoorden;totalk -,snoeven,groparcels (zdI#.), factuur; (scheepv.)
te woorden gebruiken;to be - with
afleveringsbriefje; - of quantities.
m eaning,boekdelen spreken; zie ook
raming (bij aanbesteding);- ofsale
board 11tz).
Lajgek.: B/S), bijlbrief; ookL pandbigarootn),knapkers,bontekers.
brief op roerend goed;- of sight,
bight,(kleine)baai,inham ,bocht;lus(v. consent tot bezichtlging;- of store,
touw).
c. tot herinvoer;- oftaxes (zeld-j,
bigness, grootte,enz-,zie big.
aanslagbiljet; - olweight (dmcr.),
bigkops
wigtuk,
Lgeme
enz.j, man van gewicht, wichtnota;zie ook entry Ilq), fare
,,hoge''.
znw., health, sufferance, tonnage,
e.a.
bijou,juweel?kleinood.
bi
jouterie,bilouterieën.
bjww.,aanplakken; (door aanplykbilbike(gczzzeenz.)znw.,fiets;çf
7œ.,fietsen. jetten) aankondigen; met billetten
bllanderLscheepq.b,bijlander,kof.
beplakken;(dmdr.)factureren; -ing
bilateral,tweezigdig;- treaty, bilateraal
office (#?ner.),verzendingshuis.
(wederzijdsbindend)verdrag.
bi
l
lIIc)(- of exehange),wisseltbrief);
bilberry,blauwe bosbes;red -, rode b.
traite; vgl. draft ll; by 3 m onths
bilbui
gekde
znw.
,buik (v.vat);(scheepv.jkim, > per3-maandswissel;-s afloat (in
nning; ruimwater; - barrel,
eireulation),wisselsinomloop,lopenbuikvat; - keel,kim kiel; - keelson,
de w .s.; -s due,vervallen w -s;the kimzaadhout; - plate, kimplaat; f
alls due (matures) on 1st #eb., de
pum p,lenspom p;- strake,kimgang;w . vervalt op 1 Febr.;-spayable,te
water,ruimwater;-ways,stapeltslee); betalen w.sà-spayablebook Lajgek.:
œœ.,eenlekkrijgen(stoten)in dekim; B.
P.B.),tralteboek,(uitgaand)remiseboek;- payable at sight,ziesightew
buiken,opzwellen;-d,ook:bodem beschadigd (dooraan den grond zitten).
(è); -s reeeivable,te innen w.s;-s
bilingual,tweetalig.
r
eceivablebook (ajgek.:B.R.B.), (inbilk,afzetten,tekortdoen,nietbetalen;
gaand)remiseboek;- unprovidedfor,
te slim afzijn;in den steeklaten.
ongedektew.;eurrencyofa> looptijd
billIc1)znm-,crtdlel,verMaring,briefje, van een w .;holderofa > houder van
biljet; rekenlng, nota; (#vzer.) fac- een w .; parties to a o w.personeel;
-s after date, dato-w-s;- at 30 days,
tnur;bedragvanaankoop op crediet;
wlsseltbrief),traite,zie ll;aanplak-, w . op 30 dagen; - at usanee, usostrooibiljet;programma,lijst; wets- wissel;- foreolledion, incasso-w .;-s
n hand, w.s in portefeuille; -s in a
ont
werp (o/à:- of parliament);aan- i
klacht, acte van beschuldiging;
set, w.s in naeer exenaplaren; -s of
Exehang
e Aet,w .recht -wet.
Lscheepv.jroltle);to pass(rejeet)a o
.
een wetsvoorstel aannemen (verwer- bjmetadl., aceomm odatlon -, zie acom m odation; banker's reim burse -,
pen);zie ook fill c), foot bj,retire, c
bank-w .;blank -,blanket:blanco w .;
true ca); - head, hoofd ener factuur;ook:blancofactuur(methoofd); bottomry -,bodemerij-w.;elean -,w.
zonder docum enten; eurreney -, w.
-poster(stieker),aanplakker.
getrokken in vreem de valuta;day -,
ca)verbind.?-ofehargestdrzzcr-l,onkosdato-w.;dlseountable-,disconteerbare
tenrekenlng;-ofeomplaint,(schriftewnd
.;or
domi
sedc>
lled -? gedomicilieerde w .;
lijke) klacht; - of delivery (#vzer.), e
gebndosseerde w .; fietivolgbriefje; - of Iad*
m g (c/gçà.:
B/L),connossement,(zeelvrachtbrzef; tiouso zieaccomm odation -;fine-,
(Amer.ookjspoorvrachtbrief; (oyer, puike w.; flst-rate (lirst-elass) -s,
for); oeean B/L, zeevrachtbrzef; prim a w .s,prim a papier; gilt-edged
-s,zie gilt-edged;guaranteed -,voor
through B/L,transit B/L, doorconnossement;B/L to order,order-c.;to
avalgetekende w.;inland (home) -,
binnenlandse w.;local-,plaats-,10makeout a B/L,een c.uitschrijven;
B/L madeout to ...,c.gesteld aan;
co-w.;longt-dated,-sighted) - t??zv.

billet
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hinding
bi
l
l
ow
z
nw,
baar
,
g
ol
f
;
(
/
f
g.
)
s
troom ,
gew.:longpaper),lanyzicht-,langew.;
golf;œœ.,golven,opzwellen.
renewal-,prolongatle-w.;shortt-date
d,-sighted)- t?zzp.gew.:shortpaper), biltong (Z.-d/r.),biltong.
kortzicht-,kortew.,incasso-w.;sight bimetall
ism,bimetallisme,(hetgebruik
-,zicht-w .;sole -, sola-w .; trade -,
van den) dubbeletn)standaard.
handels-w-; zie ook docum ent znœ., hi-monthly adj.enbQ'
w.,tweem aandedocum entary, exchequer, finance,
lijks,dochooklhalfmaandelijks;znw.,
fixed, foreign h),house c),interim ,
(gcœ.)tweemaandelijks tijdschrift.
navy, negotiable,treasury,e.a.
bi-m otored, tweem otorig.

c)metw'
fzz.,to aeeept a -, een wissel bin znw.,kast,kist;bak (voor papieren,lappen e.d.,voorvuilnis),trog;
accepteren; to colled a -, een w.
ben;flessenrek'
,f
.
cœ.,in een bak enz.
incasseren'
, to diseount a-, een W .
disconteren;to dlshonoura-, een W .
bergen;kelderen (v.wijn).
niethonoreren;todraw a - (on),eeu bind, (inlbinden;(verlbinden;verplichw.
trekken (op);toendorsea-,eenw. ten; binden, bindend maken (zijn)
endosseren;to honoura -,een w .ho(v.overeenkomst,koop e.d.);omboornoreren;to iesuea -,een w.afgeven;
den;
beslaan (metmetaal);pakken (v.
to lifta -,zietotakeup a-;to meeta
sneeuw enz.);- oneself,zich verbin-,eenw .betalen;to negotiatea -,een
den (om,to);olfieers -ing the eomw.verdisconteren;to presenta -,een
pany,ambtenarendiedernaatschqpw. presenteren; to proted a - (on
pi
jrechtsgeldig binden;- down,blnden; limleten stellen; to be bound
presentation),zieto honour a -; to
renew a -, een w.prqlongeren; to
(down)by eontrad,contractueel gebonden (gehouden)zijn;-out(over),
t
ake
up
(
re
t
i
r
e
)
a
o
t
o
l
l
f
1
a
bdo
r
e
m atzzpitb een w.in disconto nem en,
in deleer doen (bij,to);- over to,
vöör den vervaltijd betalen;to withgerechtelijk verplichten om (tot);to
(lraw a o een w. intrekken;zie ook
be bound over to appear, verplicht
note è),protest œf
V.,run c1).
zijn (voorhetgerecht)teverschijnen;
djsamenst-,- aceount,w.rekening;to be bound (down) to, gebonden
zijn aan;bound over to seereey,tot
book,w.boek;(#mer.) tas voor pageheim houding verplicht;the X Co.
piergeld;- broker,w.m akelaar,-hanis held an4 lirmly bound unto the
delaar'
,- brokerage,w.makelarij;w.courtage;-broklng,w.handel;- ease,
Y Co.in the sum of..., de X Mijis
w .portefeuille, vgl. 'w holdings; welen deugdelijk schuldig aan deY
eharges, w.kosten;- t
lebt,w.schuld;
Mijdesom van ...;to be bound up
- di
ary,vervalboek voor w-s; - dis11),(geheel)opgaan in;tobehoun; up
eounter, zie - broker; - lorging,
withjverbondenzijnmet,nauw v.zijn
w .vervalsing; - guarantee, w.garanaan,onafscheidelijkzijnvaniook:geïnteresseerd zijn bij;inseparably bound
tie;-holdings,w.portefeuille (= -beup with, onafscheidelijk v.aan; zie
zit),vgl.- case;- jobber,w.ruiter;jobbing,w.ruiterij;- stamp,w.zegel; verder binding en bound Il; zie ook
- protest,w .protest.
hand c1).
billetznw.,baantje; bestemming; dik hinder, (boeklbinder; bint; kopsteen;
bindmiddel; band? losse omslag (v.
stuk brandhout'
,blokje metaal;steel
tijdschrift);om-,blndblad (v.sigaar).
(ein)
-s,ebl
taal;
7
m.
-gean.
i
mand
enoks
baant
jeff
be
z,
or
PepsOn, blnde
ry,ziebinding-establishm ent.
bill-hook,snoeim es.
bindng adj., bindend, verqlichtend
(voor,on);legally-,-inlaw,Inrechte
bill
iard, - ball, c10th,eue, biljartbal,
bindend, b.volgens (voor)de wet;
laken,-queue;-table,biljart.
(pf)- foree, (van) b.e kracht;their
Billingsgate,(plaatsinLondenwaar)de
signatr es are - on thecom pany,hun
vismarkt(gevestigd is).
handtekening is b. voor de m aatbillion?billioen;(fn Amer.en Frankr.j
m illlard.
schappij; znw.,het binden; (boeklbillon,goud ofzilvervan gering gehalte.

band; verband; boordsel, rand, be-

binnade
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blab

slag; full (whole) -,geheel lederen bisulphuret,-ofirom dubbelzwavelijzer.
band;--establishment,boekbinderij; bit, beet; beetje, stuktje); geldstukje
--vehicle, bindm iddel.
(insamenst.j;(#rrzcr.)12% dollarceyt;
binnae
le, kompashuisje; eompass, gebit,trens;boorijzer; bek (v.nilpstuurkom pas.
tang);sleutelbaard;schaafbeitel;every
binocle, zie binocular znw.
-,op en top;every - as good (as),
binocular adj., binoculair: voor twee
preclesevlngoed (a1s);-by -,stukje
oge
n;
z
nœ.
,
ve
l
d,
t
one
e
l
ki
j
ke
r
.
voor
stukleqnota-,helemaalnietts),
biographer,biograaf.
geen zier, ln het m inst niet; to do
biographictal),biographisch.
one's-,ook ietsbijdragen,het zi
jne
biography,biographie.
doen; - ofnews,nieuwtje;this- of
bipartite, tweedelig; tussen twee pareritieism,ditstaaltjevan critiek;zie
tijen (opgemaakt).
ook fallto en mind c1).
hiplane, tweedekker (vliegtuig).
hitartrate,dubbelwijnsteenzuurzout; bipolar,tweepolig.
ofpotash,wijnstren.
bireh, berktenhout).
bite ww.,bijten;(/zy.) (toelbijten,hapbirchen,berken...
penidöôrdringen ln,invreten,aantasbird,vogel;-ofparadise,paradijs-v.;aten fook jig.j; beetnemen; pakken
in the hand is worth two in thebush,
(v. wiel, sçhroef, zaag enz.); onee
e
#e
Fn V.1
*n de hand is beter dan tien in
bittten),twiceshy,eenezelstootzich
de lucht;-s of a feather,lieden van
hetzelfde slag; -s of a feather floek
together,soortzoektsoort;tokllltwo

-swith one stone (at a blow),twee
vliegen in één klap slaan;zie ook fly
è1);- eagw vogelkooi;- fancier,v.koopm an; - picture, luchtfoto; seed,v.zaad;zie ook bird's-eye.

bir-fs-eye,-(cloth),kraanoog (weefsel);
(tobaceo),zietobaccoc);-view,vogelperspectief,gezicht in vogelvlucht
(ookjig.j;- wood, gemarmerd (gespikkeld) hout.
birth,geboorte;togive-to(/fg.),inhet
leven roepen;tokillat- (/ïg.),in de

geen tweem aalaan denzelfden steen;
- of1 m orethan one ean chem teveel

hooiop zijn vorknemen;tobebitten
w*
zth,maniak zijn op hetpunt van,
aangetastzijn door;zie ook biteren
file l;znw-,beet,hap;greep Lookfig.jk
beetnemerij.

hiter,the - bit,de bedrieger bedrogen.
''Bits'', aandelen British lnvestm ent
Trust.

MttLscheepv.jznœ.,betingstijli-sybeting;
ww.,betingslag leggen.
bittaele,zie binnacle.

jtend,scherp;verhitbi
ter
adj-,bitter;bi
tterd (
op, against);to the - end,
wieg sm oren; by -, van geboorte; a
t
otheteinde (uiterste);--ender,wie
tot het uiterste volhardt; it was
m an of -,iem and van goedefamilie;
eertifieate of-,- eertifieate,geboorteacte;-.plaew g.plaats; - rate,g.-

cijfer;-registry (roll),g.register,zie
ookregister J,)en registrar.
biscuit,beschuit,biscuit;schijf(rubber);
biscuit;ongeglazuurd qorselein.
bisect, in tweeën (doormldden) delen,
halvéren.
biseetion,halvéring.
bismuth,bism uth.
bisque,ongeglazuurd witporselein voor

rather -ly discussed,er vielen nogal

hardewoorden over;znw.,(het)bittere; (scheepv-) betinqslag;-S, bitter
(aperitief), bitter bler.

bitterness, bitterheid.
bitum astie,bitum astiek.
bitumen,aardpek,bitumen.
hituminize, bitum ineren.
bituminous, bitum ineus; - eoal, vetkolen; - trebles, vetstukkolen.

hivalvular (radioj,tweelamps.
bi-weekly adj.en bQ'w.,veertiendaags,
beeldjes.
Mssextile (year),schrikkeljaar.
doch/o/c:halfwekelijks;znœ.yveertiendaags (halfwekelijks) tijdschrift.
bisbe
trr
eeiad
j
.
,
r
o
e
t
br
ui
n;
znw.
,
ui
t
r
oe
t
de kleurstof.
hiz Lgemeenz-j= business.
bisulphate,- of potash, dubbelzwavelzure kali.

bizarre,bizar,grillig.
blab,uitdeschoolklappenieruitflappen.

blaek
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blank

black c) adj.,zwart; donker, duister blam e œœ.. berispen, taken,afkeuren;
Lookjig-j,somber;snood;thingslook
de schuld geven (van,lor);we are
-, het ziet er som ber uit;- and tam
zw art-geel-bruin;zieook lie lznw.en
swan; znw., zwartsel; zwarte vlek,

vuile plek;brand (in koren);inbrass,
- and copper, in messing,ijzer en
roodkoper;in - and white,zwart op
wit; ww., zwart maken Look /fg.);
poetsen; - out, onleesbaar m aken,
doorhalen;(/fg.)uitwissen.
bj met znw. en in samenst., -ball,

notto -,onstreftgeenblaam ,hetkan
onsnietworden verweten;youwm not
- us 1or ...?u zult onsten goedehouden,datwiJ...;znw.,berisping,blaam ,

verwijt; schuld; to affix - to,een
blaam aanwrijven;no - attaches to
you,u treftgeen b.(verwijt);to east
a (the) - on,een b.werpen op (de
schuld geven aan);tolay(put,throw)

the - on, de schuld werpen op; to
takethe - upon oneself,deschuld op
zich nem en.
zwarte boek,zieookbook c);--bor- blameful, berispelijk, lakensw aardig;
deballoteren; -berry, braam , -bes;
- board, school
bord; - book, het

dere; envelopes(paper),enveloppen
(zeI#.)lakend.
blameless,onberispelijk;- of,onschul(
pa
pi
er
)
me
t
r
o
uwr
and;
Bour
s
w
niet-officiële beurs; - Country, de
dig aan.
kolenstreken van Staffordshire en blameworthy, berispel
ijk, afkeurensV'arwickshire; --edged, zie x-borwaardig?laakbaar.
de
red; -guard,zz
z.nw.
, schurk; c#j., blaneh, wlt maken,bleken;pellen (v.
schurkachtig;ffzf
,uitm aken voor al
amandelen);-oyer,vergoelijken,veroem en;blanehing-liquor,ziebleachwat lelijk is; > jack, zinkblende; bl
(#mcr.) soort tabak; --lead,znw., ing liquor.
graphiet, potlood; f
,
rzf
JJ-, potloden; hland,zacht,vriendeli
jk,vleierig.
-l
eg, znw., onderkruiper, staking- blandish,vleien.
breker;f
zzf
c.,onderkruipen;-legying, blandi
shment (gdœ.?rzp.), vleitaal; verlokking,m ooie voorspiegeling.
onderkruiperij; - letter, Gothzsche
letter; --letter day, ongeluksdag; bl
ank
J,)adj.,wit,blank;blancoLook v.
-accept,voorschot,obligatie,crediet,
list,znw..zwarte lijst;œœ.,op de
zwarte lijst plaatsenà -mail, znw., volm acht,verkoop,overdracht,
afdreiging, geldafperslng, chantage'
,
stem enz.),onbeschreven,oningevuld,
tolevy -m ail= œœ.,chantageplegen,
ope
ntgelatenllblind (v.deur,muur);
wezenloos; nletszeggend, onbetekegeld afpersen; - pitch, schoenm akerspek; - pudding, bloçdbeuling;

nend;louter,zuiver;-ly,ook:botweg'
,

-rust,roest(inkorqn);-smith,(grof)smid;- tape,isolatleband;--varnish,

toleave-,open (blanco,oningevuld)
laten;tolook -,beteuterd (staan)kij-

znw-,zwarte-teer-vernis;gzœ-,teren;

-wash, zwart maken fook jig.j; wood,rozenhout.
blaekem zwart m aken (
worden) Look
Iig.$.
blaeking,schoensmser;zwartsel.
blaekish,zwartachtlg.

blaekness,zwartheid,enz.,zieblaçkc).

ken;- astonishm ent,sprakeloze verbazing;- bill,blanket:blanco wissel;
-

book,cahier,schrijfboek;-eartridgey

losse patroon;
eheque, blanco
cheque;togive a - eheque,ook:,,carte

blanche''geven;-form,(blanco)formulier; - spaces, open ruim ten; zie
ook endorsem ent.

klal
lller,blaas;blaar;-etllard,lard in -s, bjznw.,onbeschreven blad,blanx :areuzelin blazen.
Pier'tformulier,Amer-);open (onln-

hlade,halm,spriet;blad (oqà v.zaag,
schroefenz.);(jcheerlmesle;lemmet;
schoep (v.turblne-as);- eorn,graan
aan den halm .
Maes (zzzp.),blanwachtige leisteenlaag;
- oil,dedaarultgewonnenpetroleum .
blamable,zieblam eworthy.

gevulde)plaatj,witlteruimte);leemte,leegte;culsleve tekstin Fetsontwerp;streeple (ter vervanglng v6n
woord);ongestempeldemunt;nlet(zn
loterij);(doellwit;Mr-,deheerN.N.;
to draw a -,een niet trekken;(/fg.)
bot(slip)vangen;to leave a 9een

blanket
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ruimteopenlaten (om laterin tevull
en);in -,blanco;to aeeept in -,b.
accepteren;to draw in -, een wissel
b.afgeven; to endor:e in -, b.endosseren; zie ook endorsement; made
outin -,in b.opgem aakt;to sellin -,
b.verkopen; to amount to -, gel
ijk

nul zijn.
blanketznw-,(wollen)deken;-mortgage
(hond),generalehypotheek (op alle
e
ige
ndommen der onderneming);
-i
ng, stof voor dekens; zie ook wet
adj.;œf
zz.(/ïg.),in den doofpotstoppen;Lscheepv.jdeloefafsteken(Amer.
ook jig.j.
blaring,schreeuwend (v.kleuren).
blarneyLgemeenz.jznw.,mooiepraatjes;
ww.,inpalmen door mooie praatjes,
vieien (ookintrans.).
blast znw., (ruklwind,windstoot (ook:
- of wind); krachtigg luchtstroom,
trek;ontploffing,ladlng (v.ontploffingsmiddel); stoot (op misthoorn
enz.);zeerschadelijkeinvloedopplantenendieren,brand (inkoren);(at,in)
f
ull - (gemeenz.j, in vollen gang;
- eock, afblaaskraan; - furnaew
hoogoven;- pipe, afblaaspijp;ww.,
laten springen (metontploffingsmiddel); vernietigen, verijdelen, verW oesten,bezwalken,verzengen,ver-

blintl

at (gemeenz.t, hard werken aan; forth,uit-,rondbazuinen;- out(up),
oplaaien.
blazer,blazer: kleurige sporttrui; (gdmeenz.tkolossaleleugen.
blazon,schilderen (/ïg.); uit-, rondbazuinen (ooà:- forth, out).
bleaeh,bleken,witmaken (worden);-ed
eotton tlinenl,gebleekt katoen (linne
n);-ell fish-oil.gezuiverde trRan;
- f
ield? etc.,zie bleaching; - works,
blekerlj.
bleacher,bleker.
bl
eaehery,blekerij.
hleaching,- agent,bleekmiddel;- elay,
b.aarde;- field,green,ground,b.veld;

liquor(water),b.water;- powder,
hlear c#j.,wazig,dof,duisterfook/ïg.);
--eyed (jïg.),kortzichtig; f
'
cf
,
c.,verduisteren (ook /fy.);- theeyes,zand
in de ogen stroolen.
bleb.blaasje (in glasenz.).
bleed, (doen) bloeden, aderlaten fook
/fg.);(sappen van bomen)aftappen;
-

b.poeder.

- white, het velover de oren halen,
uitzuigen.
blem ish fzzf
zz..bekladden,bezoedelen,bezwalken;znw.,smet,kl
.a
d,vlek fook

(/ïg.);without-,vlekkeloos,fgilloos.
bleneh,terugdeinzen,wijken,zwlchten;
dorren;the eorn is -etl,erisbrand in
de ogen sluiten voor.
hetkoren; a track,een baan aanleg- blend ww-,(zi
ch)(verlmengen,mêleren;
gen m etbehulp van ontploffingsm idonm erkbaar in elkander overgaan;

delen;zieookblasting.
blasting, - agent, ontploffingsm iddel,

explosievestof;- char6e,lading explosieve stof; - oil. nltroglycerine;
- powder,mijnkruit.

not - well,zich nietgoed laten m en-

gen; -ed, ookl versneden (v. wijn);
z
nw.,(verlmenging,mengsel,mélange;a good -,goed gem engd;- oftea,

theem élange;--corn, tarwe en rogge
blatancp geschreeuw ,enz.,zie blatant.
dooreen verbouwd.
blatant, schreeuwerig, schetterend; - blende,blende,zinksulfaat.
nonsense,klinkklare onzin;- propa- blender,m élangeur,m enger.
ganda,schreeuwende reclam e.
bless, zegrnen; to be -ed with,gezehlaze I znw., bles; boom m erk door
gend zi
ln met (ook fro4.).
ontschorsing;21/acm diepe tapsnede; hlessing,zegening,zegen;zieook disguise
ww.,aldus m erken:blekken.
ZnW .
blet ww.,beursworden;znw.,beursheid.
blaz
e
1
1
z
nw.
,
vl
a
m
,
g
l
oe
d
(
o
ok
/
f
g
.
)
;
i
n
a -,in lichterlaaie;the - ofpubhc
-ity, hlight znm., m eeldauw, roest, brand;

hetvollelichtderopenbaarheid;ww.,
(oplvlammen,oplaazen,inlichterlaaie
s
taan,gloeien (ook jl'
g.),schitteren;
the trail(Xmcr.),den weg banen,
baanbrekerzijn;- (abroad), rucht-

bederf; verderfeli
jke invloed; ww-,
doen verdorren of verwelken; aantasten, verderven,vernietigen fook
jig.,v.verwachting enz.); -ed,ook:
door de roest aangetast (v.gewas).
baar m aken, rondbazuinen; - away bllndI adJ
'.,blind Lookjig.kvoor,to);zie
Engels H andelswoordenboek

blind
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blossom
ook blindly;to go it - f
%Avzer-g), blin- bloe, zie block c,
).
delings te werk gaan;- adverhsem ent bloek a) znw.blok;+ flatgebouw;(z
.nz.

(Xmdr.), advertentie zonder naam
(onder een nummer);- alley, blinde
steeg, slop; - alley oeeupations.be-

roepen zonder vooruitzichten of die
iem and voor ander werk ongeschikt
m aken;- bargain, ,gkat in den zak'';

business, zaak dle nietiswat zij
voorgeefttezijn;-ease(barrel,bale),
blindte) kist (vat,baal) (= zonder
merk);--cheek,ziecheck 1:);- eoal,
glanskool,anthraciet; - letter, brief
met onduidelijk adres,onbestelbare
brief; - luek, blind geluk; - m an
(reader),beambte voor het behan-

delen van ,,blind letters'';- m ode of
dealing,hetin den blinde handelen;

Amer.jblok (huizen); cliché (ook:

stereotype - ); katrol, takel
blok;
hoedenleest, pruikebol'
, obstructie,

(verkeerslstremming; aankondiging
pakket (v. aandelen); (/fg.) belemmering; (politiek, goud- enz.) blok
(ook: bloe); a Iarge - of shares,
een grote postaandelen'
,eopper(tin,
ete.) in -s, blokkoper (-tln enz.);
van oppositie in hetParlement;post,

- ehain, b.ketting; -head,domkop;
- l
etter,b.letter;- printing,b.druk;
- signal,b.signaal;- slip,coupon uit

chequeboek e.d.; - s/stem, b.stelsel ts/ttltlrf
e
c.l;- tin,b.tln;- writing,
b.schrlft; zfc ook calendar znw.
bjœœ. belemmeren,Versperren,*
InSjtI1
*ten,blokkeren,stremmen(v.verkeer);
vormen (v.hoeden);bosseleren,reliëfwerk maken (op boekbandbijv.);- a

- side,zwakkezijde (/fg);to get on
aperson's-side,iemandin zijn zwak
tasten;-t-lstitch,(met een)onzichtbaresteek(naaien);- wall(window),
bill,oppositietegen een wetsontwerp
blindte)muur (venster);ww.,blind
maken; verblinden; blinddoeken.
aankondigen; -ed m arks,Sperrm arhlindII,rol-,ophaal-,Lancastergordijn, ken;- the way.den weg versperren;
jaloezie; blinddoek Look /fg.), voor-etlby iee, door ijs gesloten;- out
wendsel,wassenneus;oogklepà-cord,
(in),ruw ontwerpen (schetsen);- up
gordijnkoord; - roller, gordilnrol.
(in),insluiten,blokkeren,dichtmetseblindold adj.en bQ'
w., geblinddoekt, len;--up (znœ.),versperring.
blindelings,in den blinde;œm.,blind- bloekadeznw.,blokkade;to break the-,
de b.verbreken;to raise the > de b.
doeken Look jig.j.
opheffen;to runthe-,doordeb.heenblibl
ndl
y,
bl
i
nde
l
i
ng
s
;
t
o
t
r
us
t
(
t
o)
,
e
e
n
ind vertrouwen stellen in.
sluipen; --runner, zie blockader;
blindness,blindheid çookjig-j.
fcfc., blokkeren,insluiten;(/ïg.)versperren;-d zone,geblokkeerd gebied.
hllnk(J,œ.,deogen sluiten voor;ontwijken,ontduiken;wemustnot - (ai) blockader, schip (kapitein) dat (die)
door een blokkade heensluipt.
thefaets,wijmoeten defeiten qnder
deogen zien;znw., glim p, schignsel, blondte),blond;-.
tlace),blonde:soort
flits;Lscheepv.jblinker.
zijden kant.
blinker,oogklep;-s,ook:stofbril.
Mood,bloed; zieook bad J,
),cold c)en
blisterznm.,blaar;bladder;gietgal;trek:),fresh c),illc.);- horse,volbloed
pleister;mœ.,(doen)blaren;(aflblad- paard: - pudding, bloedbeuling;
deren;gietgallen vormen;- (eopper),
--red, b.rood;- stone,b.steen (fnz.
ongeraffineerd koper; -(ed) steel, heliotroop);- sucker, b.zuiger Look
cementleerlstaal.
jig.j;- wooë campêche-,blauwhout;
blizzard tz4?'
?zer.l, zeer koude,verblin- zieook cattle.
dende sneeuwstorm .
bloom znw-,bloesem,bloem!bloei(ook
hloat1, (doen) (oplzwellen;-ell,opge- /@g.);waas (Op vruchten,nleuw leder,
b zwollen,opgeblazen Lookjig.j.
petroleum);fsomsjbloem (v.zwavel
loatII,(een weinig)roken (v.haring); enz-);schijn,glans; puddelbal,lgep;
-e4 herring,ziebloater.
ww-,bloeien çook jfg.);uitwalsen (v.
bloater,verse bokking;fat -,spek-b.
ijzer).
blob,bobbel,droppel,klodder;verfbob- hlossom znw-,bl
oesem (ook /fg); œm.,
bel.
bloesemen; (beginnen te) bloeien;-

blot
83
blunge
out as? zich ontpoppen als;- (out) blubber znw.,walvisspek;- oil,traan;
into,zlch ontwikkelen tot.
W?œ., van het spek ontdoen, ontblot znw., vlek,klad,smet (
ook /fg.); vetten.

ww.,bekladden (ook /fg.); vlekken, blue c) adj.,blauw;things loqk - (gekladden; vloeien (met vloeipapier);
meenz.j,'t ziet ersomber ult;znw.,
zie ook blotting; this paper -s, dit
bl
auwte kleur);blauwsel;old > oud
papier vloeit door;- out, uitwissen,
porselein;zie ook boltc)znwz.;ww.,
ui
tvlaklten, (jig.jwegvagen, te niet
blauw verven (maken),blauwtsellen;
doen.
fgemeenz.jer doorbrengen (v.geld).
bloteh,kladtvlek;-ell,blotehy,gevlekt. bj samenst.
, --blaek, blauwzwart,
blotter,vloelboek,-blok;(Wmdr.)regishoutskool (om te tekenen);- book,
tey (in openbareinstelling).
blauwboek; - elays, (op petroleum
blotting,- book,case,vloeiboek;- pad,
wijzende)leisteenformaties;- floup
v.blok;- paper,(aflvloeipapier.
blallw (cellulose bevattend) meel;
blouse,kiel;blouse.
- gall,galnoot;- glass,smalt,kobaltblow c,
)znw.,slqg Look/fg.),jtoot;wind
glas;- ground,op diamantwijzend
gesteente; - gum , A ustr. eucalyp(
vl
aa
g)
;
bl
oe
l
;
vl
i
e
ge
nei
t
l
e
;
t
hi
s
wi
l
l
deal a severe - to ..., d1t betekent
tus;- jaeket,matroos;- light,blikeen gevoeligen slag voor...;this has
dealt them a heavy > dit heeft hun
eengevoeligen knak gegeven;to strike
a - lor,helpen,een lansbreken voor;
to strike a - against,bekam pen, in

vuur,blauwlicht; - m ould! blauwschim mel; - ointm ent, kwlkzalf; -

pe
a,groene erwt;-Peter (scheepv-),
vertrekvlag; - pill, kwikpil;- powder, blauwsel; - print, blauw druk;

het krijt treden tegen;atone(a)n
--sky laws (dmcr.), wetten tot
m et één slag;in full-,in vollen bloel
bescherming van het publiek tegen
z
wendelondernemingen en tegen
(ookjfg.);without(striking) a-,zonder slag ofstoot;zie ook battle znw.
zwendel in fondsen;- stone,kopervitriool; - water, de open zee.
:) œm., blazen, aan-, op-, uitblazen;
blazgn op;waaien;fgemeenz.jbluffen; blueness, blauwheid, b.achtige kleur.
(bepnnente)bloeien;-theeoalstf1rel blulfc#j.,steil;breed en plat;bruusk,
(/fg.), het vuur aanwakkeren; -n
openhartig, rond; fscheepv-j stomp
asphalt (glass), geblazen asphalt
(v.boeg); znœ.,steile oevrr, breed
en
steil voorgebergte, kllf; groot(glas);- hot andeold,uittwee monden spreken; - one's own trumpet,

'

spraak,bluf,bravade;œœ.,overbluf-

eigen lof uitbazuipen; - about
fen,door grot: woorden trachten te
intimideren;- into .!., dooroverbluf(abroad), rondbazuznen; - away,
wegblazen,(dorn)wegwaaieni-down,
fing trachten te krljgen tot;- olfy
dooro.van ietsafhouden;- through,
(doen) omwaalen; spuien,afblqzen
zich brutaalheenslaan door,brutaal
(
v.
ke
t
e
l
)
;
t
o
be
-n
do
wm
o
mwaa
z
en;
in,inwaaien;inblazen;- olf,(doen)
doordrijven;--bowted),(met)stomafwaaien; overwaaien (v.bui); afpetn)boeg.
b
l
ui
sh,blauwachtig.
vliegen;afblazen (v.stoom),uitlaten;
- on, zie '
w uqon; - out,spuien (v. blunderznw-,grove fout,m isslag,dom heid,flater;to eom mita o een flater
ketel); ookL ultblazen,uitwaaien;over, (doen) ondersteboven waaien; enz.begaan;œm.,een flater enz. beöverdrijven (v.buien/fg.);- up,opgaan; ver-, afknoeien; verkeerd beblazen,oppompen;in delucht(doen)
heren; - alon: (on), voortknoeien,
springen; - upon (/fg.), bezoedelen; -sukkelen; - away, vergooien, verspelen; - into, door allerlei flaters
belasteren;zieookwindlc,);--eoek,
afblaaskraan;-holw gietgal;-(-of1)
geraken in; - out, er uitflappen; pipe (valve), afblaaspijp (-ventiel); upom door dom geluk behalen of
- post, luchtdrukpost.
vinden.
blunge, klei, keisteenpoeder enz. m et
blower ftechn.),waaier.
blowy, winderig.

watermengen (pottenbakkerl
j).

blunks

8*

blunks(lcAof!.),katoenelloflinnenstoffen om te bedrukken.

blunt
adj., stomp, bot; dom, lomp;
bruusk,kortaf;a - refusal,een botte
weigering;toreluse -ly,kortaf (botweg) weigeren; --edged, stomp; -ended, met een stomp (uitleinde,
stom p'--witted, dom , stom p;znw.,
korte dikke naald; f
vf
'
c.,bot m aken,

1)oaTi
ling

raad (commissieà
;van toezicht;tarill
o tariefcom m issle;wages -,loonraad'
,
t
o
j
oi
n
t
he
,
1
i
d
wor
den
van
he
t
bestuur enz.; to be on the > zitting
hebbeninhetbestuur (den raad van
beheer);memberofthe -,bestuurs-

lid; zie ook seat zzzœ.; - m eeting,
m eeting of the -, bestuursvergadering,v. van den raad van beheer;

ver-,afstompen Look fig.j.
- eleetions,verkiezingten)voor den
raad van beheer;- room ,bestuursblur znw., klad,vlek,smet Look jig-j, kam er.
smeer,veeg; vaag-,wazigheid;f'
f
7œ., btverbind.,- of Appeal, raad van beroep; - of creditors, com m issie van
bekladden Look/fg.);benevelen,verbluntness,stom pheid,enz.
.
,zieblunt.

doezelen,verduisteren,beslaan; uitwissen.kladden,vlakken;badly -red,
erg gevlekt;- out.uitwissen.

blurb (Xmer.),uitgeversreclame (voor
boek)op lossen omslag ofin advertenties.
blurt, out,er uitflappen.
bluster f
VW7.,razen, tleren,woeden (3r.
wind, golven; personenl; snoeven;
znw.,geraas,gebulder;snoeverij.
blusterer,bulderaar;snoever.
hlusterous,razend,tierend;snoevend.

crediteuren; - of Custom s, departem ent van in-en uitvoerrechten;- of
Direetors, zie director; ol H ealth,
dienst der openbare gezondheid;- of

Inland Revenue, + Afd.Belastingen;
- of Labour, raad van arbeid; - of
Rerenue, :l
c Rekenkam er;- ofsuper-

visiom ziec,);-ofTraGe(fng.)Lajgek.:
B.O.T.), Ministerie van Handel (en
Nijverheid); (Xmcr.) + Kamervan
Koophandel;- of (Publie) W orks,
- of W orks an4 Publie Buildings,

Afd. Publieke W erken; zie ook adhoar,beer:mannetjesvarken;wildzwijn
m inistration, agriculture,education,
Looklwild-);-'shead,hoofdkaas.
board Il)znœ.,plank (gdœ.meer dan i'' president, waterway.
breed en minderdan 21/u'dik);(hou- board IH Lscheepv.;znœ-,boord,schip;
ten)bord,tafel;kost,kostgeld;karton, - on (and,by) -,b.aanb.;togoby
bordpapier (ook:-s);- and lodging
the -, overboord gaan Look jig.j;
(residence),kosten inwoning; above
to sellfree from -,vrijvan b.ver-, opentlijk),eerlijk;(bound)in -s,
kopen;on -, aan b.; LAmer.ookjin
gekartonneerd; zie ook sweep c,);detn)trein (tram);on - ship,aan b.
foot, (houtmaat van) 1i& inch3
vanhetschip;on - thes/sN.,aanb.
(0,00236m3);- leet!(aantal)voeten
van het s.s.N.;to be (go? receive,
plank;- man,sandwlchm an;-m oney
take, ete.) on -, aan b.ziln (gaan,
(wages), kostgeld; vergoeding van
ontvangen, nemen enz.); free on o
kostderving.
ziefreeca);to puton -,aan b.brengen, inschepen, inladen; zie ook
bjww-,beplanken;in den kost hebben
(nemen,zijn);kartonneren;-oneself, shipboard; œœ., aanklam pen, enteren; visiteren; aan b. gaan Van*
voor eigen kosten inwoning zorgen;
- out, uitbesteden; geen m aaltilden
laveren;fAmer.ookjinstappen,stapa
an
hui
s
o
f
boo
r
d
ge
ve
n
(
ne
me
n)
;
z
i
e
Pen in (trein enz.
).
ook boarding;- up,beplanken,dicht- boarder,kostganger, -leerling.
spijkeren;-with,in den kost zijn bij. boardlng, beplanking,enz-,zie board I
c)ad)'
.,(van)planken (gemaakt).
œœ.;(het)aanboordgaanderdouane;
board Hc),bestuurstafel,raad,commisf
scheepv. ookj huid; - house, kostsie,bestuur,directie,college,departehuis, pension; - offieer, scheepsinm ent,ministerie;advisory -,raad van

specteur; --out, uitbesteding; het

bijstand; Big - ta4?zzcr., gemeenz.j,
(noteringen der) New Yorkse

nietaan huis (boord)eten;- station,
eerste (uiterste)wacht in haven (v.
douane).

beurs;supervisory -,- ofsupervision,

hoast
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boKy

hoast #cœ.: bluffen, pochen (op, o1, body c1)znw.,lichaam,li
jf,romp;boabout),zzch beroemen (op,of);(kunvenstel (v. wagen); pit (v. wijn);
hoofdbestanddeel; kern, substantie;
nen) bogen op;not mueh to - o1,
niet veel zaaks;znw., bluf,gepoch,
dichtheid;dekkracht (v.verf); vergrootspraak;roem,trots;tom ake - of,
zam eling,m assa;lichaam,corporatie,
zich beroemen op.
vereniging,corps,instelling;Lscheepv.)
boaster, bluffer,grootspreker.
qomp;- andfigurqsdlffer,hetbedrag
boastlul, blufferi
g,snoevend (op, o1). ln letters stem tnletovereen m etdat
boatc)znw.,boot.sloep,schuit,vaarin cijfers;totake-,vastenvorm aannem en; eopporate > - eorporate,
tuig; (sauslkom; tq tyke -, scheep
gaan;to be(rom jltl)m thesame -,
rechtspersoonlijk (zedeli
jk) lichaam ,
in hetzelfde schultle varln; to put
rechtspersoon;legislative > wetgeone in the sam e - with, lem and op
vend llchaam ;the- politic, de Staat;
éénlijnstellenmet;zieookburn;ww-, @ne - of lire,één Vuurmassa;the (ofaletter,doeument),de (eigenlijke)
(belvaren,roeien,zeilen;in een boot
Vervoeren; - out, uitbrengen (v. tekst(zonderaanhefenz.lianumerous
- of memthe
rn
et
was
a gr
coe
ons
xde
rabl
e
ee
alrijke
pt
at
the
anker).
m eeting
b)samenst.,- bridge?schipbrug;- deek,
sloependek; - gripw bootseizing; (
strong) - ofopinion that ..., velen
hook, bootshaak;- housw schuitendertervergaderingaanwezigen waren
huis; - lashing, zie - gripe; - load,
van mening,dat...;zieookforqign b).
bootlading; -m an,roeier;botenver- ca)metvoorz.,i
n a -, gezamenlljk, en
verhuurder;- painter, zie x,rope;corps;in the - ofthe m eetlng,in den
, the Board
boezena der vergadering'
plug, bootsprop;- ropw vanglijn;seoop, hoosvat; - skid, bootgalg;
ma
y
f
r
om
t
i
me
t
o
t
i
me
appointqne
-swain, bootsm an; eswain's m atw
of :1s - to the offiee of X anaglng
bootm ansm aat; -swain's store, taDireetor,de Raad van Com m issarisgrif'ln :dekbenodigdheden; - swifter,
sen kan telkensiemand uitzijn midleguaan: touw rondom boot; den tot directeur benoem en;winp of
agood-,winewitho full-bodiedwine,
traim boottrein.
boatablw voor een boot bevaarbaar.
l
i
jvige wijn;colours without > verf
welke nietdekt.
boatage, transport per boot;b.vracht.
boater, roeier;schipper;m atelot.
b)ww.,- forth,belichamen,een vasten
bob znw.,gewichtaanslingerofpeillood;
Vorm geven.
knot, dot; op- en neergaande bewe- c) sam enst., :40th, paardedeken;

elothes,lijfgoed;- eoat,deklyag (v.
gi
ng?stoot;(scheepv.)geus;(gemeenz.)
shilllng; ww., op en neer bewegen;
verf);- colour, dekkleur;- timhers
cheepv.),inhouten;- winw zieca).
trekken (rukken) aan; - up (llke a bog(s
,m oeras,poel;laagveen,drassigland;
eork) (gemeenz.), er (heelsnel)weer
- but
ter, vettige bruinkool in Ierse
bob
bm,
spoe(l
bo
yenop
o;p de proppen) komen.
klos,haspel;- (and fly)
Venen;-Ore,ijzeraardey-Oer.
fram w klossen-, spoelenm achine; - bogey (
/fg.),schrikbeeld,bangmaker.
laee, kloskant; - work, kloswerk.
boggle,schrikken (voor,at); aarzelen,
bobbinet, bobbinet:soort tulle.
weifelen,zwarigheden maken (tegen,
bob-sled, -sleigh, bobslede.
over,at,about);draaienfjig.jiknoeien
bobs
t
ay
(
s
c
h
e
e
pv
.
j
,
wa
t
e
r
s
t
a
g.
(aan,>t).
boek beer, bokbier.
boggler,weifelaar;knoeier.
bode, voorspèllen, beloven,betekenen; bog6y,m oerassig,drassig.
- i
ll (wel
l), weinig (veel)goedsbe- bogie, bogie, draaibaar onderstel.
bogus,onecht,vals,vervalst;pseudo...-;
l
ove
n
(
vo
or
?for).
bodeful, onhellspellend.
- aflair, zwendelarij; - eompany

bodement,voorteken,voorspèlling.

odiee,(onderllilfje,keurstlijf),taille.
botlkin, rijgpen; priem.

(lirm), zwendelmaatschappij (-firma);zie ook broker.

bogy, zie bogey.

bohea
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hona fide
bohea, de m eest illferieure zwarte thee. Bolivia, sterke flllweelachtige genopte
stof.
boilww.,koken,zieden(ookjig.j;zieook

boiling; -ed oil, gekookte li
jnolie,
olievernis;- away,verkoken;- dowm
in-,verkoken;(/fg.)bekorten,condenseren;thewholem atter-sdown to ...,
de gehele zaak komt (in hetkort)
neerop ...;- off,doorkoken verwijderen; -ed-off sllk, (vôörhetweven)
ontgomde zijde;- over,overkoken;
znw.,(het)koken; kook;offthe -,
van dekook;on(at)the-,aan dek.;
to bring (tome) to the -, aan de k.
brengen (raken).
boi
ler, (stoomlketel; wasketel; groente en fruitgeschikt om te koken;zie
ook stow away; - attendants,m achinekam erpersoneel; capacity,ketelruimte, -inhoud; - eertilieate, k.acte; - com position, m iddel tegen
k.steen; - explosion, k.explosie; house, k.
huis; - incrustation, zie scale; - inspection,k.inspectie;- insuranee,verzekering tegen k.ontplof-

fing; - lasging,k.bekleding;- plant,
k.installatle; - plate (iron),k.plaat;

boll,zaadbol;rondeknop;Lschotl.)(kOrenmaatvan) 0,7-2,2 hl.
bollard Lscheepv.j, bolder,meerpaal;tim ber,apostel.
Bologna, - sausage, saucisse de Boulogne.
bolom eter, boloraeter.

Bolshevik, Bolshevist,bolsjewisttisch).
Bolsherism, bolsjewisme.
bolshevize,op bolsjewistische wijze inrichten (besturen).
bolster znw., peluw; kussen (techn.j;
gaatijzer(onderpons);- ease,peluwsloop; ww. (gcfc.:- up), opvullen;
(onderlsteunen,-schragen Look /fg.),
kunstm atig ophouden.
holtIc)znw.,bout,nagel;grendel;rol
(v;geweven stof);bos (riet,twijgen);
bllksemstraal;hetweglopen (ervan
doorgaan),sprong;(as)a - from the
blue,(a1s)eendonderslagbijhelderen
hem el; ww., grendelen; bouten, met
bouten bevestigen, vastschroeven

(aan,to); er van doorgaan;in den
steek laten; - in (out),op-tbuiten-)
luiten; - out,er uitflappen;bQ'w.,
romp; - shop, k.makerijq - space, s
k.ruim te; - survey, zie ow lnspection;
- upright,kaarsrecht.
- tank, k.
wagen; - test, k.keuring; bjsamenst
.,- ehisel,ritsbeitel;- head,
- t
boutkop;distilleerkolf;- hole,boutube,vlampijp.
gat;ook = bolting hole;- lock,grenboi
lery.kokerij,zoutziederij.
bolllng, - heat, kookhitte; - point,
delslot; - nut, boutm oer; - rope
kookpunt(ook fig.j;initial(final) (scheepv.j,lijk,lijketouw;--serewing
point, begin-teind-lkookpunt.
maehine,draadsnijbankvoorbouten;
boisterous, onstuim ig;rum oerig;luid--siek,boutziek;-staple,sluit-,klem ruchtig.
haak;-yarm sterk zeilgaren.
bolë, boud, (
stoutlmoedig; vrijpostig; boltII,buzlen,ziften;Look jig.kjuitziften;zie ook bolting.
steil(v.kust enz.);(jig.)fors,krachtig;to make(so) - (as)to...,zo vrij bolter, builm olen,buil.
ziln (zich verstouten) te ...; (in) bolting, - e10th, buillinnen, -gaas; - eharaeters (type), (met)vette let- hole, (vlllchtlgat;uitweg;- house,
builkam er, - hutch! b.trog; - m ill,
ter;to puta - face (front) on the
b.m olen; - tuh, b.klst.
matter, to show (present) a - faee
(front), zich niet uithet veld laten bolus,(grote)pilLookjig.j,balletje.
slaan, de zaak onverschrokken on- bomb, bom .
der de ogen zien; --faeed, on- bombard, bombarderen fook ji
g.kmet,
beschaamd;vet (v.letters);- gum, with):
grofkorreligegom ;which isa - word, bomhasm w homhazeem bombazi
jn.
hetgeen veel zegt, en dàt wil w at bomhasttie),bombastt
isch).
hon, coupon, wi
zeggen.
ssel (ïnz. Franse of
bol
dnes
s
,
(
s
t
out
l
mo
e
di
ghe
i
d,
e
nz
.
,zi
e
l
t
a
l
i
a
ans
e)
.
bold.
bona fide, bona-fide, te goeder trouw ;
- seale, k.steen; - shell, k.wand,
-

bolw boomstam .

solide; -s, goede trouw ; bona-fide

bonanza
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book

inqAxlry (purehaser, subseriber), se- bonder,entrepositaris.
rieuze aanvrage (reflectant,inschrij- bone znw.?been,bot;graat;balein;- o'
ver).
eontention (discord), twistappel;to
bonanza (Xmcr.)znw.,rijke opbrengst
have y - to pick with,een appeltje
teschlllen hebben m et;tem akeno -s
(v.mijn);rijke mi
jnader,(fig.jgoudmijn; onverwacht groot voordeel; ahout(09,to...,ergeen been in zien
om ...; to the o in m erg en been,
adj., - farm, modelboerderij; a minw een rijke mijn.
door en door; to eutto the - (gebon-hom bonbon.
meenz.), tot het uiterste reduceren
bon; J,)znw.,band (ook/ïg.);(verlbond;
(v.kosten enz.);- ash (earth),beenverbintenis;schuldbrief, -bekentenis;
der
as (-aarde);- black,beenzwart;
pandbrief;cautie'
,obligatie fin samendry, kllrkdroog; - dust (meal),
stellingen, bljv. income bond, voor
beendermeel; - gluw beenderlijm;
staats-ojgemeente-obligaties,en Amer.
- manure,beendermest,-meel;adj.,
van been,benen;f
z7œ.,uitbenen;ontfg/or:debenture);verklaring (v.goegraten; baleinen zetten in; honing
derenin entrepôt);rijkssluitlng,entreknife,uitbeenm es.
pôt;verband (v.metselwerk);debenture -, zie debenture c); to enter honeless, zonder beenderen (graat),;
into a - 1or ..., zich tot een be(Iig.)slap.
drag van ... verbinden; to give a -, boner t
dzrzcr.l,ziehowler.
cautie stellen'
,to release from > uit- bonfi
re,tomakeq-of(/ïg-)?vernietigen.
slaan,uit entrepôtnemen,de invoer- bonifieatl
on, bonustuitkerlng);exportrechten betalen;izz #% l
*I1 entrepôt,
bonificatie,-prem ie.
onderri
jkssluiting;toput(store)in -, honnet, Schotse m uts; kapothoed;
entreposeren,in e.opslaan;sold in -,
(scheepv.) bonnet; (techn.j kap (ook
in e.verkocht,invoerrechten niet inv.automotor);schoorsteenkap;vonbegrepen;out of -,invoerrechten inkenvanger (v.locomotief);(jig.jlOkbegrepen (betaald);to take outof >
vogel;opjager (op veilingen).
zietoreleasefrom -; under > zie in bonus znw., premie,beloningàsuper-,
-; to keep undpr -s,aan banden legextra-dividend; winstuitkerzng (csgen;zie ook bottomry,exchangeca), sur.); bonus, gratificatie? toeslag;
mortgage c),respondentia,word c1). toelage,tantième;- issue,mtgiftevan
bonusaandelen; - share, bonusaanb)sf
cf
,
rz.,in entrepôt opslaan, entrepoeren; verhypothekeren; in verband
dee
l; ook: winstbewijzs
, bewijs van
metselen; - through, onder douanedeelgerechtigdheid;fcf
z., een premie
contrôle verladen;zie verderbonded.

enz. toekennen.

c)samenst.,- agio,agio op obligaties; bony, benig, beenachtig,beenhard.
- ereditor, obligatiehoudend credi- boodle t4zn,
dr.l,boel;omkoopgeld (voor
teur; - dock, entrepôtdok;- holder
politieke doeleinden enz.);thewhole
de hele boel.
tz1.zzzcr.l, obligatiehouder; - issue
(x4mdr.),uitgifteenero.lening;-mar- book c)znw.,boek;bundelofstel(v.
ket ta4mcr.l, o.markt;- note,volgcheques, postzegels, kaartjes enz.);
briefje (v.belastbarewaren);-stone,
tokeepthe-s,deboeken (biilhouden;
bandsteen.
to keep proper -s, behooriijk boek
bonded,in entrepôt;- debt? obligatiehouden;to make a - (on),een wedschuld;- goods,goederen lne.;- port,
denschap aangaan (over de vraag
haven m et e.,douanehaven;- seeuof ...); everything worked aeeording
rities, (doorobligaties)gedektewaarto -,allesliepvlotvan stapellto be
den;-store,ziexwarehouse;- stores,
(deep) in a person's -s,bij lemand
(diep)indeschuldstaan;tobein one's
pr
ovisie, (
aan boord) onder douanesluiting'
-vault,private- warehouse,
had (black) or good -s,bij iemand
particulier e.;(government)- wareslecht ofgoed aangesqhreven staap;
we keep your order m our -s ttll
house, (rijks-le.;- warehouse eompany,veem;zieookterm c,).
eaneelled,wij zullen uw ordergeno-

beoklng
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teerd houden totdat u haarintrekt;
to
d runlinto one's -s, bijiemand in
e schuld geraken;to euta person off

one's-% derelatiesafbrrken;totake

one's name off the -s, zlch laten royeren; to be on the -s,als lid inge-

schreven zijn;in de registers staan;
to keep one'snameonthe-s,lid blijven;thisfirm hasheen on our -sever
sinee 1900,wijdoenreedssedert1900
zaken m et deze firm a; lo be on a
Person's -s, ook: bi
jiemand in de
schuld staan; zie ook appear en
bear 11c);to bring to -, ter verantw oording roepen;to speak without -, zonder gezag spreken.

:z) ww., boeken, inschrijven,inboeken;noteren,boeken (v.bestelling);
(plaats)bespreken,eenkaartjenemen
(geven);zie ook booking;I am -ed
Lgemeenz.j, ik ben er ,,bij'';- eonformably (in eonformity), conform
boeken;accommodation on the s/s

boom ish
rekenillg-courant debiteuren; -fold,
eenmaal overlangs,tweem aaldw arsgevouwen;m ade up -loltl, in b.vouwen gelegd; -keeper, b.houder;
- keepi
ng, b.houding, b.houden;

keeping by double (single) entry,
dubbel (enkel) b.houden;-keeplng
entry, boeking, boekingspost; -m aker, bookmaker (bijwedrennen);
-markter), leeswijzer, b.nlegger; muslin, b.mousseline (voor b.binden); - notiew b.aankondiging;piraey, plagiaat; - plate, ex libris;
-postçpostk.j,afdelingvoorhetver-

zenden van drukwerken; by - post,
als drukwerk,onderkruisband;-rest,
b.nstander;-seller,b.handelaar,-verkoper; ook: uitgever-debitant'
, -selleps shop, b.
handel, -winkel; -

shelf: b.nqlank; - ' shop, b.winkel;
- shde, uzttrekbyar b.nstandertje;
-stall, b.nstalletle; - stand, b.nstander; zie ook revolving'
, - trade,

X is being heavily -ed, voor het
s.s. X w ordtdruk plaats besproken;

w aarde.

uitstaande vordering; - debts, ookk

vgl. boom 11 œgz.; - tendeneb nei-

b.handel (in 't alg.); - valuw b.- cargo (travellers),lading (reizigers) booking,(het)boeken,boeking,enz.,zie
aannemen (boeken);the ship is-ing
book è1);tomaketheneeessary-sfor
employees to besentout,voorde paseargqforHull,hetschip neemtlading
sages van uittezenden employé'szorin (llgt in lading) voor Hull; -e4
hides, huiden in kussenform aat;
gen;-elerk,beambteaanhet(pla>tsluggage to X, bagage aangeven
kaartenlloket, burelist; - offiee,
naar X; - an order, een bestelling
plaatstbesprekings-,kaarten-lbureau.
noteren; - one's passage by the bookletyboekje,brochure.
Neptune,passagebespreken (nemen) books,books:fijne Eng.katoenmousseline; boeklinnen.
op de N.; - tonnage (space), laadruim te bespreken.
hoom Iznw., (havenlboom;(bezaanslboom ,spriet;vlotvan ,,logs'';cargo -,
èa)verbind.,tobe-edfor...,tewachten
hebben,niet kunnen ontkom en aan;
laadboom; - sheet (tackle),boom forNew Yprk,eenbiljetnaarN.Y. schoot; ww., (,,logs''metkettingen)
nem en; - in, aantekening houden
tot vlot sam enbinden; - off, afduwen, bomen.
van, inboeken;- in qdvance,vöörboom 11 ZnW., plotselinge en sterke
ve
r
kope
n
(
v.
pl
aa
t
s
bi
l
l
e
t
t
en)
;
of
f
,
afboeken; - through, doordeclareLookkaanhoudende)opleving,rijzing,
ren; een doorgaand bi
ljet geven
vraag; haussetbeweging), hoogcon(nemen)be
(na
zar
et,
;for,to);-ed up, m et
junctuur;intensievereclame;-times
orders
geheel besproken:
(years), tijden (jaren)van hoogconvolgeboekt (v.schip).
junctuur; ww., plotseling en sterk
c)samenst.,- aceount,boekrekening;stijgen,een geweldige vluchtnemen,
agent,colporteur;- auetion,boekverflorerenëpousseren,lanceren Look:koping; -binder, b.
binder; -bindees
uP); Oplagen? -drijven (v.koersen);
zie ook boom lsh;-ing ship,snelzeiler.
shop,-bindingworks,(grote) b.binderij;-case,b.nkast;- elaim,b.vor- boomage (scheepv.),boomgeld.
dering;- debt.b.schuld,b.vordering, lmomish çgemeenz.),plotseling rijzend,

boon
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borrow

ging tot plotselingeen sterkerijzing. grenstgebied)Lookjig.t;ww.,omranboon,gunst,geschenk;weldaad,zegen,
den, boorden, (omlzomen; begrenuitkomst;afval (v.vlas ofhennep); zen, grenzen aan; blaek -ed, zwart
therise eame asa great o de prijsgerand; - (uplon,grenzen aan (ook
stijying kwam uitermategelegen.
jig.),belenden.
ordereau (sheet),borderel.
hoost (gemeenz.0/Amer.j œfc.,duwen, h
een duwtjegeven (ookjig.j;reclame borderer, grensbewoner.
m aken voor,,,erin''trachten tewer- bore ww., (
door-,uitlboren;aanboren
ken; opjagen (v. koersen); to get
(v.kaas);vervelen;I do notwant to
oneself-ed,reclame voorzichzelfma- you with details,ik wil u niet m et
ken;-intoanoffice,ineen ambf,,dubijzaken lastig vallen;-up,uitboren;
wen'';znw.,duwtjeLookjig.j,aanmoeznw', vervelend mens (iets);
diging;reclam e;ophef.
hoge vloedgolf irl rivierm onding;
booster,spanningsverhoger,hulp-,voorftechn.jboring,boorwijdte;boorgat;
kaliber;- hole l
mi
J'
nw.l,boorgat;zie
spandynamo (ook:- dynamo);- (of
ook boring.
thebusiness),reclamemaker.
real,noordtelijk).
boot 1,laars,bottine,schoen;t-4?zzcr.l bo
hoge laars;high (jaek) -, hoge 1.; boreeole, boerenkool.
r,boor,schulpboor;boorder;boorlaee > lacedt-up)-,rijg-l.;patent > hoWreorm
.
lakschoen;ridingo rij-l.;top-,kap-l.;
rie, boor...;- acid,b.zuur.
to get (give) the > debons krijgen bo
(geven);the - is on the other leg boring, boring; boorgat; -s, boorsel,
(gemeenz.j, het is juist andersom ; boorspaan; - dust, boormeel, boorde bordjes zijn verhangen; -hook,
s
el; - machine (miIl), b.m achine;
- W @rm , b.
worm.
l
aar
ze
naant
r
e
kke
r;
-j
ac
k,
l
.
kne
c
ht
;
-l
aee, schoenveter'
,- last,leestvoor born,geboren; hewas- i
n 1890,hijis
l.;--leg,znw.,l.schacht;ww.t-4z?zcr.l, in 1890 g.;British -,Britvan geboordrank smokkelen;-legger la4??zdr.l, te; - and hred, g.en getogen;a dranksm okkelaar'
,-m aker, schoen-,
tradesm an, een g. koopm an; - of.
laarzenmaker;- polish, s.sm eer; g. pit; (/fg.) voortspruitend uit;
pull, l.trekker; - streteher,l.rekker;
ability - of m ueh experienee, be-string,zieNlace;-topping(scheepv.), kwaam heid als vrucht van veel
ervaring;one m ust be - to it? daar
spijkerhuid (ophetberghout);- tree,
leest om 1.in het m odel te houdén.
moet men voorin dewieg zljn geboot 11 (veroud.) ww.,baten, helpen; legd; - to a large estate, erfgenaam
van een groot vermogen.
(
it)li
ttle-s,hetgeeftnietveel;what
-s itt
l, wat geeft het?; znw., voor- borne, zie bear 11;zie ook land-borne,
water-borne,e.a.
de
el,baat,nut;(nietveroud.l)to-,op
den koop toe, bovendien, en daar- bornite, borniet, bontkopererts, erubesciet.
bij*@@*
bootee, thalfl dameslaarsje;wollen of boron, borium .
borough, stad, vlek,gem eente.
vilten kinderlaarsje.
borrom lenen,borgen (fJcn iemand;
b00th,kraam,tent;(telefoonlcel.
bootless, nutteloos,vruchteloos.
van,from,of);ontlenen (aan,from);
booty, buit,roof.
boraeiw borax..., boor...; - aeid, zie
boric acid.
borate,boraat,boorzuurzout;- ofsoda,
tinkal.
borax, borax.

who goes a--ing goes a-sorrowing,

borderznw.,rand (ook v.zeil, behang
e
nz. en jig.), zoom ; grens; The
Border, Engels-schots grensgebied;
tx4rzzdr.l beschavingsgrens; -land,

exeess of ...,de Maatschappij heeft

borgen baartzorgen;-ed capital, ge-

leend kapitaal;-ing powerts).recht
om leningen aan te gaan; leningslim iet; the Company has eovenanted
not to exercise its -ing powers in
zich verbonden, haar leningen niet
op te voeren boven ...; - on m ort-

KaKe, op hypotlleek lenen (nemen).

horrower
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borrower, geldtoplnemer?lener.

bort, zwarte onzuivere dlamant;boort:
diam antstof,-afval.

boseh (- butter),oleomargarine.
bosh (gemeenz.j,onzin,dwaasheid.
bosom,boezem;(/ïg.)schoot;(d??zer.)
front (v. hemd).
boss I znw.,knop,bult,knobbel;verheven versiering; naaf; schroefas-

koker;œœ.,bosseleren,in drijfwerk
uitvoeren.
boss 11 Lgemeenz.of.4znzr.lznw.,baas,
leider,kopstuk,eerste,voornaam ste;
(Xz?zer.)baas,patroon;œm.,deleiding
hebben van; den baas spelen over;
one's job (dmer.),zijn werkdoen;
- t
he shom - it, de lakens uitdelen.
botany, - weol, (alg.term voor)goede
ko
rte fijne kamwol;- yarn, Eng.
kousenbreiwol.
boteh znw.,lap;knoeiwerk;(/ïg.)stoplap;ww.(opllappen Look:-up);(verlknoeien; - together (up), samenflansen
:0t
deln)
; the
ah,be
ls ***ji
ol
@@*
m and *@*; zowel...
*
, (
ziJ
-) beide(n);
zzd ook way è).
bother Lgemeenz.jfcf
zz.,moeite (drukte)
m aken, zaniken (
over about);zich
bekreunen (om,about);lastigvallen,
soesah bezorgen; do not - yourself
(your head,hrains) about...,breek
u 't hoofd m aar niet over...; znw.,
gezanik;plaag,drukte,soesah;that's

a -,datisellendig (naar,vervelend).

botheratiom zie bother znw.
bothersom e,lastig,vervelend.
bottle I tz)ZnW.,fles; karaf;ball-stop-

pered -, kogelfles; ease -, (kleine)
mande-f.;elasp-tswing-lstoppered -,

f. m et beugelsluiting; glass -, fles;
glass-stoppered > glazen stop-f.;hotwater -, warm waterkruik; osier -,
zie case -;serew-stoppere; -, f.m et
schroefsluiting; square -, kelder-f.;
stone -, kruik;stoppere; -, stop-f.;

wiekerted)> - in wickerwork,mande-f.; still on the - (gcrzzcenz.), nog

in het eerste stadium ;çcf
zz.,bottelen,
aftappen,in f.n doen,inmaken op f.;

d ale (beerlyf.nbier;-ll winet wijn
doen (inmaken);opkroppen (v.woede);zieookbottling.
-

op f.; - olf,aftappen; - up, ln f.n

bottom

bj-samenst., - a1e (beer), flessenbier;
hasket, f.m and;- brush,f.borstel;
- eap, capsule; - case, f.étui, -kist;
- envelope, f.huls; - glass, f.glas;
- green, glasgroen; - ham per,grote
f.m and; - label, f.etiket; - neck,

fleshals; (/ïg.) gevaarlijk smalwegvak;-raek.f.rek;-stand,f-bakje;
- stopper, f.kurk,-stop; - washer,
f.spoeler; Ljig.j factotum, duivplstoejager;- wax,f.lak.
bottle II, bos (v.hooi,stro).
bottler, bottelaar.
bottling, establishment, bottelarij;
- m aehine,aftaptoestel.
bottom c1) znw.,bodem;bodem:schip
(inz.vrachtschip);basis,fondament;
onderkant, (benedenleinde, verste
einde, onderste, achterste; laagste
stand (v.marktenz.);voet(v.bladzijde enz-); zitting, çsclteepv.j kiel,
bodem ;ankergrond,weerstands-,uithoudingsverm ogen; - up, (het) onderstte) boven; the - has gone out
of the business, de klad ziterin; to
knoek the - out ol Lgemeenz.j, in
dnigen doen vallen; ontzenuwen;
pnees have not yet reaehe; -, de
pr
ijzenhebbenhunlaagstenstand nog
nietbereikt;zie ook touch c1;- eom position (paint),roest-en aangroeiwerende verf (v. scheepsbodem).
cu) metvoorz.,at(the)-,in dengrond
(der zaak);at the - ofthebay,achter in debaai;atthe - of the form
(PaKe, Btf.), onderaan het formulier
(debladzijdepnz.); to beatthe- of
it, ,yer achterM zitten;to buy atthe (of the mn,
rket),bijdelaagstemarkt
(notering)kopen; (the) seeond line
from (the) -, de tweede regel van
onderen;lrom the - up,van onderen
t
?p;to venture allin one-,alles op
een kaart zetten;on one'sown -,Op
eigen houtje;op eigen benen;toget
to the - of it, er achterkom en,het
uitpluizen;to go (send)tothe> naar
den keldergaan (jagen);zieook bag
znw.en probe ww.
bj adj.,onderste;laagste;laatste;fundamenteel; - eoat,grondverf(laag);
- eorner, benedenhoek; - layer,onderstelaag;-prlcw alleruitersteprijs;
zie ook quotation.

bottom less
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bow

c) fcf
,
p,a,bodemen,een bodem (zitting) bound II, gebonden, enz., zie bind;
inzetten;gronden,baseren (opyupon); ge
houden,verplicht (tot, to);to be
doorgronden; eopper--ed ship. m et
to...,gedwongen zijn,moeten ...;
koper beslagen schip; flat--ed,platI dare be - ..., ik twijfel er geen
o
ge
nblik aan of ...; the trade is boom d.
bottomless. bodemloos, peilloos; (jfg.) to benefitby it,de handelzalerstelongegrond.
lig (moet er wel)van profiteren;it
bottom m ost, onderste, laatste.
i
s- tohappen (come,takeplaee),het
zalzéker gebeuren,het kan nietuitbottom ry znw., bodemeri
j (onder verband van hetschi
p,vgf.respondentia); blijven;weareqeel) - tosay...,wij
to lend (raise,take)money on > geld
moeten zeggen...;zieookdutylc)en
lenen (verstrekken) (opnemen) op
honour ca).
bodemerij;- bill, b.wissel; - hond, bound 111, bestem d,m etbestem m ing
b.brief;to execute a - bond, een b.(naar,forllhomeward (outward) -,
overeenkomst sluiten; - business,
op de thulsreis (uitreis);- forHull,
b.zaken;- debt, b.schuld;- interest,
b-rente;
loan! b.
lening,-geld;
premlum , b.prem le;- regulations,b.-

bepalingen;ww.,opb.geven(v.schip).
bouelw houelé, (van) bouclé;- yarn,
bouclégaren.
bough, (hoofdltak.
boug
ht,gekochtenz.,ziebuy c);-book,
inkoopboek; - ledger, crediteurengrootboek;- note!koopbriefje;-and
sold note,sluitbrlefje.
bouillom tot kokervorm gewonden
Voud- en zilverdraad.
boulder, grote kei,rolsteen.
boult, zie bolt Il.
boulter, zie bolter.

bounceww.,bonzen;(oplspringen;bluffen; overbluffen; prices -d up, de
prijzen sprongen omhoog;bouneinw

met bestem m ing naar H .; - from
A. to B., op weg van A . naar B.

boundary,(natuurlijke)grens;grenslijn,
paal; having (no) well-defined b.s,
(niet) scherp omlijnd (begrensd); -.
di
spute,grensgeschil;-line,g.lijn;stone,g.steen.
bounding (scheepv.j,beslag.
boundless, onbegrensd; grenzeloos.
bounteous, mildtdadig).
bountiful, mildtdadig); overvloedig.
bounty,mildtdadiglheid;gift;handgeld;
(uitvoerlpremie; - system. uitvoerpremiestelsel;- on exportation (im po
rtation),uit-tin-lvoerpremie;--fed,
-r
aised, gepremieerd.
bouquet,bouquet Look v.wijn).
hourse (gallicisme), (continentale) effectenbeurs, inz.die van Parijs (=
Paris -).
-

blufferig,kolossaal,flink;znw.,bons;
sprong;slag, stoot; bluf.
boursier,lid ener continentaleeffectenbeurs.
bound I znw.,grens (ook jig.);sprong; bovi
ne, runderachtig, rund...; stuto exeeed aIl-s,alle perken tebuiten
gaan;to overstep the -s.tevergaan,
pide.
de perken tebuitengaan;toset(put) bovril, bovril: soort Liebig-extract.

-s to,paalen perk (grenzen)stellen bow I ww., (doen) buigen;zich buigen (voor,to); - to one's deeisiom
aan; beyond (within)the -s ofposzich naar iemands beschikking
sibility,ziepossibility;by(leapsand)
voegen;znw.,buiging.
-s
,
s
pr
o
ngs
ge
wi
j
z
e
;
i
n
(
wi
t
hi
n)
-s
,
op
het terrein,binnen deperken;tokeep bow 11 (
scheepv.j, boeg; boegroeier;
acrossthe -s,dwars voor den boeg;
within -s,binnen de perken blijven
(houden);out of-s,buiten het(toe- - anehor, zie bower; - fast, voortros; -line, boeglijn; on a -line,
ge
stane) terrein;buiten de perken;
the docks are out of -sfor the gendicht bij den wind;- port, boeg-,
jaagpoort; - ropw verhaallijn; eral public,dedokken zijn niettoerudder, b.roer; -sprit, b.spriet; gankelijk voor het gewone publiek;
stopper, kettingstopper; -s-under,
çfJf
,
c., springen'
, terugstuiten'
, beperm et den kop voorover;- waves,b.ken,begrenzen;- up,sprongsgewljze
water.
oplopen (v.prijzen).

how

brake
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bow 111,boog;strijkstok;(losse)strik; braee znw.,paar,koppcl; klam p,haak,
beugel; zie ook string znœ.; - eom be
ugel,(muurlanker;stut; booromslag;riem ,band;accolade;spanning;
passtes),orillonpasser;-file,boogvijl;-net,fuik;- pen,peneil,trekLsckeepv-bbras,vingerling;-s,bretels;
pen, -potlood; - saw, boogzaag;
-window ,rond uitspringendvenster.

- an4 Sit, boor;ww.,spannen,aan-

bower, boeganker;besttf*
Irstl -,groot
(
z
waa
r)
b.
;
s
mal
l
,
t
ui
anker.
bowl znw. schaal, kom , bokaal; ww.,
ballen;(voortlrollen;- oRt(fig.j,van

Lscheepv.j brassen'
, braeing elimate,

de baan knikkeren; he is -ed out,
het is m et hem gedaan; - over,

omverwerpen; (/fg.)= - out.
bowse Lscheepv.j,baksen.
box c.
)znw., (kleine)kist,doos,kistje,
(houten) koffer; (postlbus; cel (v.
telefoon,kas enz.);box:afdeling in
stal,garage,veewagenenz.; hokje,
vak; kompashuisje; signaalhuisje;
bukstboomlhout; (techn.) (naaflbus;
plaats van getuigen ofjury;- and
neeëe Lscheepv.),kompasqto be in
the wrong -, het glad m ls hebben;
zich in den vinger snijden; - of
eigars,kistje sigaren;ww.,in dozen
of kisten verpakken Lookl- up);opsluiten fook: - up, in); ter griffle
deponeren;-ed, (in doos,kist enz.)
ver
pakt; - the eompass (scheepv.j,
de streken van het kompas opnoeme
n; (/fg.) een gehelen ommekeer
m aken; achtereenvolgens verschill
ende partijen (meningen enz.) aanhangen en ten slotte tot de eerste

trekken;

opwekken,

versterken;

opwekkend klim aat'
,- the walls of
a m lne, de wanden ener mi2'n VePsterken;- abaek (about,ful
l,in,to,

up) (scheepv.j, tegen-trond-, vol-,
bl
J-,op-,aan-)brassen;-oneself(up),
zich verm annen,zich schrap zetten.
hraeelet, armband.
braeketznw.,console,hoeksteun,klam p,

arm ; étagère; (gaslarm; Lscheepv.j
knie-, krom hout,bolder;- box, gereedschapskist; between -s, tussen

haakjes: (E)),vgl.parenthesis;ww.,
metklampen steunen;tussen haakjes
pl
tsn;
en;(
biaa
nde
/door
fg.) oee
p ne#e#naccolade
Ver1ijn stellen,
in één adexn noemen (ook.
.-together;
met,with).
braekish, brak, ziltig.
brad, dun spijkertje zonder kop,stift;
-awl, schoenm akersels; paknaald.
bradhury Lgemeenz.j, zilverbon Linz.
v.f 1).
Bradshaw ,E ng. spoorweggids.
brag (gemeenz.) œœ., pochen,bluffen
(op,of);znw.,gepoch,bluf.
braggart znw., bluffer, pocher; adj.,

blufferig.
braid znw., vlecht;haarband,-lint;galon; passem ent; veterband; -ing,
platting: gevlochten koord; œœ.,
:)samenst., - aerial, raamantenne; vlechten, garneren,galonneren.
- ear (Xm&r.),gesloten wagon; - brail Lscheepv-j ZFlœ., geitouw; œœ.,
bed, tot kist opvouwbaar ledikant;
geien.
- boards
,- board wood,kisthout;-- brain, brein,hersenen; -(s), hersens,
ealf, boxcalf;- eom pass, boussole;
verstand;toeudgel(raek,beat,whip,
terugkeren; in een cirkel rondredeneren;- off, afdelen;- up,ook:opeenpakken.

- haul (scheepv.), vo
'ör den wind
bqther, puzzle) one's -s (about),
omgaan,
*- iron, strijk-, boutijzer;
zlch het hoofd breken '
tover).
- m aker? kistenm aker; - making brainy (fnz. Amer-j, knap;lumineus
works, klstenmakerij;--packed, in hrAkez
(v.ide
e).
nœ.,rem ;remwagen;(qlgslbraak;
kisten (kistjes);- spanner,soksleutel;- van, gesloten bestelauto; kluitenbreker. kneedm achlne; pom p
wagtglonygesloten goederenwagon;
(-zwengel); Lscheepv.j balans, gek;
- wood, palm-, buksboom hout; zie
safety -,veiligheidsrem;toapply(put
ook shook znw.
on) the -s,deremmenaanzetten;boyeott ww., boycotten; znw.,boycot.
horse power (ajk.:bhp),rempaardeboyeottee, geboycotte.
kracht (rpk):-man tzlrrzcr.l, conboyduroy, zie corduroy.
ducteur (v.trein);-sman, rem mer;
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bran
- Vall, rem Wagen ; WW., rem m en;
(vlas)braken.
bram zemelen'
,garnalenm eel;ooà= rice

hread
ore, galm ei; - plate? messingblik;
koperen naam plaatle; - sheeAs,

(geel) blad-,plaat-k.; - shop, k.meal;- meal, zeer fijne zemelen.
slagerij;- tape,k.lint;- ware,k.brareh c)znw., tak,arm ,vertakking;
werk, m essing-, k.waren ; - wire,
afdeling, branche, filiaal, dépôt,
(geel) k.draad;- works,k.gieterij.
succursale; (techn.j aftakking; fsch.) brassage, zie m intage.
loodspatent;the Rotterdam - of the brassy, koperachtig, -kleuriq; bronsNetherlands Bank, het agentschap
kleurk;(/ïg.)onbeschaamd;lnferieur.
R otterdam van de N ed. Bank; to hrattiee,mi
jnstutten;- c10th,zwaar,
geteerd linnen.
start(estahlish)a-,eenfiliaalopenen;
i
nd
us
t
r
y,
br
a
vad
o,
gr
o
otspraak,bravade.
- of business (trade),
seienew serviee, tak van handel, brave adj.,dapper,fli
nk;f
vf<z.,braveren,
nijverheid, wetenschap, dienst; trotseren;ultdagen; - it out, er zich
ww.,zich vertakken Look:-out,forth,
(brutaal)doorhern slaqn
nkheid; ook..
away, off) Look /fg.);- off,ooklaf- bravery, dapperheld, fll
pracht, vertoon.
takken;- off (away) from, voortkom en uit, zich vertakken uit, brawn, hoofdkaas, preskop.
zich afscheiden van.
bray, fijnstampen,-wrijven (in vijzel).
b) samenst., -.bank, bijbank; - box brayer,(vijzellstamper.
(eablej (e!cclr.),aftakdoos (-kabel); braze, als geelkoper kleuren,bronzen;
solderen.
- establishment (house), filiaal; establishment, ook:nevenbedrijfà- brazen c#j., (geellkoperen, messing,
line, zij-,aftakli
jn; - manager,fllibr
onzen; (/fg.) onbeschaamd (ook:
-aalhouder, directeur v.e.bijkanfaced);fzzf
c.,- it out,brutaalvolhouden, er zich brutaal doorheen
toor; - offiee? bijkantoor; - pilot
(scheenv.j, bultenloods; - pipe, af- slaan.
takpigp, -buis;- point,aftakkings- brazpnness, onbeschaam dheid.
punt; - post olflee, hulppostkan- brazier 1, koper-,blikslager.
toor; - road, bij-,zijweg;(#>cr.) hrazier II, komfoor.

braziery, (geellkoperwerk; (geellkopergieterij.
Brnambukho
azil,- nutut
,Par
anoot;- (wood),fer.
tenziekte); to set(east) a - upon,
brandm erken (
hr
e
ae
h,
/@#.); W*., (brandlbreuk Look /ïg.); bres, doorbraak; inbreuk (op,of),schending;
merken Lookjig.),inbranden;vaneen

zijlijn Lspoorw-j.

brand ZnW ., (brandlmerk;brandi
jzer;
m erk, soort,kwalitei
t;brand (plan-

m erk voorzien; -ed,ook:onder een
m . verkocht wordend; MP@n the
m emory, in het geheugen griffen;

t
ount
ich in de bres
so
telm
len;
to gt
the
and-y
in tz
he -,OP de bres
staan' - ol contract,contractbreuk;
- of faith,woord-,trouwbreuk;- of

tingl-iron,brandi
jzer.
thepeaee,rustverstoring,opnoer;- ol
hrantdl-new, fonkelnieuw.
brandy, cognac; brandewijn; - neat, trust, trouwbreuk, verbreklng der
pure cognac;- ball, likeurbonbon.
goede trouw;zie ook law c).
hrass c) znw.,geelkoper,messing;ookl bread, brood; K<BreatlsH, aandelen
Aerated Bread Co., Ltd;to earn
brons;(aslmetaal;(jig.jonbeschaamdheid;fgemeenz.jgeld;ad)'., (geellko(make) one's -, zijn brood (kost)
peren, messing; bronzen; zie ook
verdienen; to take the - out of
one's m outh,iem and het b. uit den
tack c);œœ.,verkoperen.
m ond nem en;-basket,b.mand,-bak,
bj-same
ns
t
.
,
be
d
s
t
e
a
d,
Eng.
l
edi
kant
;
-kor
c10th, kopergaas; - filings, k.f; - bin, b.trom mel; - corn,
vi
j
l
s
e
l
;
f
oi
l
,
kl
at
e
r
goud;
l
ounde
r
,
b.
kor
en; - eutterl!mb.
snijmachine;
k.gieter; - foundry, zie '
w w orks;
- machine,bakkeri
achine;- plat-

ookl gegoten k.werk; - goods, k.-

ter, b.plank;- stulls,grondstoffen

waren; - ingots,(geel)blok-k-; -

voor b.bereiding (graan,meelenz.);

brea4th
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oot
kx:ay,b
brood
.ba
soor
k; ten; - tin, b-vorm ;
winner,b.winner.

breadth, breedte;baan (v.stof);ruime
(ruimtevan)opvatting(blik);-ways,
-wi
se,in de breedte.
break J,
1)fcf
4,.,breken Look jig.,v.belofte,woord enz.);aan-,af-,door-,
onder-, stuk-, verbreken Lopk jig.jk
braken (v.hennep enz.);slopen (v.
schepen);bankroet(doen)gaan;doen
springen (v. bank);inbreuk maken
op,verbreken,overtreden (v.wetten,
regels); sorteren (v. wol);verminderen, achteruitgaan; veranderen,
omslaan (v.h.weder);invallen (v.
dooi);zie ook breaking en broken;
this wine -s, deze wijn kan niet

break

afbreken b
'ook jig. v. onderhandelingen,relatiesl; zie ook c);- open,
openbreken; - out, uitbreken (v.
br
and,staking,oorlog, ziekte);losbarsten; - through, doorbreken;
overtreden; op zij zetten (v.conventies);- to pieces,stuk gaan;aan
stukken breken; - up, stuk breken; afbreken (ook jig.jèslopen (v.
schepen); uiteenslaan (v. schip);
scheuren (v.weidegrond);een einde
m aken aan,ontbinden;uiteenvallen,
-gaan, ontbonden worden; l
osraken

(v.ijs),kruien;omslaan (v.h.weder);
kopen;zieook c)enbreaking;-with,
to sell 1or -ing up,op afbraak ver-

breken m et;- with afirm,derelaties
worden bewaard; the stock broke to
afbreken.
33, het fonds daalde tot 33; - an bjznw-,breuk;af-,ver-,onderbreking,
agreem ent, een overeenkom st verrust, pauze; afbrekingsteken,hiaat-

breken;- the journey,de reisonderbreken;-theneck (baek)of,dennek
breken, te gronde richten;we have
broken the neck (back) ofthework,
wijhebbenhetgrootste (moeilijkste,
voornaamste)gedeelteonderdeknie
(achter den rug);- thenewsto him,
hem het nieuws voorzichtig m ededelen, er hem v. op voorbereiden;
- a set,een stelschenden;zieookbulk

J1
),ground lca),icec,
),law c),record èa).
ca)verbind.,-aërift,losslayn(,
scA.)(van,
from);schiften (v.ladlng);- away,
(zich)losbreken;afbrokkelen;traders
who eannoteasily - away and purehase elsewhere, handelaren die zich

nietgemakkelijkkunnenlosmaken en
onbruikbaar (onklaar) worden,Feigeren (v.machines); fien,blilven
steken,bezwijken,het afleggen; afbreken;te gronde richten;(Xzzzcr.)
splitsen, specificeren; zie ook c)4 from a tradition, met ern tradztie
breken;- in,inbreken;afrlchten Look
i
tbr
oke
inn);- jn to,gewennen aan;
v.
pe
rsone
uponhim ...,hijwerdzich
plotseling bewust ...;- into, inbreken in;aanbreken; aanspreken (v.
kapitaal);goods hroken into cannot
elderskopen;- down,defectgeraken,

be taken baek, aangebroken w aren
w orden nietteruggenom en;-a person
of a thing,iem and iets afleren;- ofl,

streepje;onregelmatigheid,hapering;
Lscheepv.j vang, onderbroken dek;
(Xvzer.), zfe slump znœ.; (electr.j
stroomwisselaar, commutatory an
even - (Xmcr.),zie quits;-s,eénsgem alen graan;a - in our relation,
een onderbreking onzer relatie;without a -,onafgebroken;at - of day,

bijhet aanbreken van den dag;- of
journey,onderbreking der reis;- of
weather, weersverandering.
c) samenst.,- eireuit (c!cc/r.),stroomonderbreker;- Geck (scheepv.t,verhoogd dek;--tlown,defect,panne,
averij,(het)defectgeraken,onklaar
worden;(bedrijfslstoring;(het)blijven steken, niet verder kunnen;
instortiny, mislukking; (Xmcr.)

specificatle, splitsing; owing to a
- - dow n at t
he works, ten gevolge
van het onklaarworden der m achines; engine --down, --dow n ol
m aehinery, m achinebreuk; --down
voltage, doorslagspanning; -neek,
halsbrekend; to march to one's
ruin at a -neck pace, in razende
vaartzi
jn ondergangtegemoetgaan;
--off,afbreking;--proof? onbreek-

byar; --up, lneenstortlng, (het)
ulteenvallen;(het)uiteengaan,sluiten (v.samenkomst); (het)plotsel
ing omslaan (v.h. weder); --up
value, afbraakwaarde;-w ater,golfbreker,keerdam , havendam .

breakahle
95
brief
breakable, breekbaar; -s, breekbare bref
i
e
s,
koe
l
t
e
;
eze I ZnW.,br
waar; -sl, voorzichtig !, breekbaarl
sclteepv.j,aanwakkeren.WW.,- UP

breakage,(het)breken;breuk;brekage,
(het)gebrokene;vergoeding wegens
breuk,rafactie;free lrom -,breukvrij*
breaker,breker;sloper(v.schepen);ijsbr
eker;stortzee;fscheepv.)vaatje'
,-s,
branding.
breakfast,-set(serviee),ontbijtservies.
breaking, - Ioad (point), breukbelasting; - strain (test), breekspanning (-proef).
bream 1,brasem .
bre
am 11 fscheepv.j, blaken, schoonbranden.

breezeII, fi
jne sintels,gruis.
breezy,winderig;(/ïg.)frij,opgewekt.
breviate (zeI#.),kort begrlp.
brevler,brevier (lettertype,8 punten).

breastznw., borst; to m ake a clean -

delen.
hriar, zie brier.
brihabilitp omkoopbaarheid.
bribable, om koopbaar.
bribe znw.,steekpenning,om koopgeld;
lokaas;to offer a -, trachten o
'm te

ol it, alles eerlijk opbiechten,niets
terughouden; - beam , frontbalk
(scheepv.j; voorboom Lweverj); drill,borstboor;mfast (sch.), meerketting; - knee (scà.), ruimband;
pin,borst-,doekspeld;- railfsch.),
frontreling;- rope, zie Nfast; ww-,
het hoofd bieden aan; met kracht

ingaan(worstelen)tegen;doorklieven.
breath,adem;tospend(waste)one'so
vergeefs praten;to take (gather) -,
adem scheppen, op a. kom en; yt
a
(in one,in the same) -,in éen
'
adem .
breathe, ademen (ook îig-); *
ln-, uita
demen; op adem brengen (komen);
qreely) again, herademen,weder
yri
j ademhalen Lookjig.); - new lile
m to, Feder nieuw leven inblazen:
breathing-spell (-space, -time), tijd
om weder op zijn verhaaltekomen,
ogenblik van stilstand (rust).
breccia,brecciën (gesteente).
bre
ech, (pair o1) -es, korte broek;
ing (scheepv.),broeking.
breed ww.,verwekken (ookjig.j,voortbrengen, telen, (aanlfokken, (op)kweken;opleiden;- illblood,kwaad
bloed zetten;- in and in (out and
out
), steeds met oud (nieuw)materiaal fokken; znw., ras, geslacht,
soort; zie ook breeding.
breeder, fokker; fokdier.
breeding,voortbrenging,enz.,zie breed
ww.; opvoeding, beschaving; good

(ill) -, (qnlbeschaafd-, weltonlgem anierdheld; eattle for -, fokvee.

brevity,kort-,beknoptheid;forthegake
of-,for -'s sake,zie shortness.
brew ww.,brouwen L
ookjig.);(jig.ook)
broeien; mischief is -ing, er broeit

wat
( ;-ing copper (vat),brouwketel
vat);znœ.,(het)brouwen;brouws
e
1 (ooklhrewage) fookfig.).
hrewage,zie brew znw.
-

hrewer, brouwer.
. b.aanhrewery,brouwerij; m V. ook'

kopen;ww.,omkopen (tot,into).

brlbee, om gekochte.
briber, omkoper.

hrlbery, omkoperij.
terijen.
brick znw., bak-, metselsteen; blok
(thee,uitbouwdoosenz.);butter in
-s, boter in stukken ; - bat, stuk

bric-à-brae, curiosa, rariteiten;snuis-

baksteen; - box, blokkendoos; elay,tichelharde;- dust,steengruis;
- fi
eld,ziex works;-kiln,steenoven;
-l
ayer, m etselaar; - m aker, s.bak-

ker;- work,metselwrrk;- works
(yard), s.bakkerij;adJ.,bakstenen;
ww., met b.n bouwen (bekleden
ynz.);toe-,dichtmetselenfgeww:-up).
bndgeznw.,brug;kam (v.viool);-dues
(money),bruggeld;-house(scheepv.),
kaartenkam er; ww., overbruggen
fook: - across,over) (ook /fg.);zie
ook gap.
bridle znw., toom , teugel (
ook jig-j;

Lscheepv.)meerkabel.
,-porttscheepv.),
jaagpoort;ww.,(in)tomen, beteugelen fook jig.).

brief1, kort,beknopt; tobe -,om kort
te gaan; - reeord, k. verslag; for

a . - space (s
pell),(voor,gedurende)

ko
rten tijd;in -, kortom,in hetk.;
-l
y, in het k., k. sam engevat; zie
ook put %).

brief
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brvan
ief11den
(jur
.)znw-,iùstructie (dossier)
11solicitor''aan den ,,barrister''- L
Amer.ook)pleidooi;toaceept
a - 1ortheddenee,de verdediging op
zich nem en; to hold a - for, een

rechtszaakbehandelen voor; Ljig.jde
belangen bepleiten van; to throw up
(4@wn) one's -, weigeren met de

verdediging door te gaan; - bag,
lederen handtas; - ease, actentas;

ww.
, instruëren (v. d. ,,barrister''),
een zaak inhanden geven van,nem en
(v.e.advocaat);hetdossieropmaken
over (de hoofdpunten ener rechtsz
aak);Mr X hasbeen -edforyou Ms
eounsel in this aetion, de heer X ls
aangewezen om u in dit proces bij

te staan.
briefless? - lawyer, advocaat zonder

?raktljk.
bnefness,kort-,beknoptheid.
brier,witte heide;- pipe,pijp van den
wortel daarvan.
brig,brik (vaartuig).
brigantine, schoenerbrik.
bright adj.,helder Lookjig.eny.kleur),
schitterend,blinkend,levendlg;blank
(v. ijzerwerk); vluç, flink, schrander;-idea,lumineusIdee;-prospeets,
m ooie vooruitzichten;- red,licht-

rood;-side,lichtzijde(/'g.);-yellow,
zietobaccoc);znw.,first -s,eerste
pluk (v.tabak).
brighten, (doen)glanzen,op-,verhelderen, (doen) opklaren,opleven (ooà:
- up).
brightness, helderheid,enz.,zie bright.
brill,griet (zeevis).
brillianey, glans, gloed, schittering
çook Iig.t.
brilliantadj.,schitterend,glansrijk Look
/fg.);talentvol;a - future,eenschitterendetoekomst;znw.,briljant;briljanttletter) (31/u punt).
hrm iantine, brillantlne.
brim znw.,rand,boord,kant;œœ.,tot

denrandvullen;(boordelvolzijn Look
/
ïg.); -met
l, met een rand enz.;
(over)with,overvloeienvan; -full,
boordevol.
brimstoneznw.,zwavel;adj.,zwavel...,
z.kleurig.
brinllletd), geelbruin met anderkleurige strepen, getijgerd.

bring

brlneznw.,pekel,brijn,pekelnat;(het)
zilte nat, de zee; - freezing,bevriezing (v.vis)in zout water (-l
rozen fish)
;- pan,zoutpan,-tuin,
-put; ww.
, pekelen,in de pekelleggen;brijnen: afschuimen; -d-vegetable industry, groentenzouterij;
brining lndustry,zouterij,inmakerij.
hring, (medelbrengen; in-,opbrengen;
ertoe brengen;aanvoeren (v.argumenten,zieook '
w forward);instellen
(v.eis);indienen (v.klacht);beginnen, aanspannen (v.proces), vgl.
action ca);- to bear,zie bear lIc,
),
pressure, influence znœ.; zie ook
homec),relief 1, word ca),e.a.;
about,teweegbrengen,bewerken,tot
stand brengen;wenden (v.schip);-

against, inbrengen tegen ; - baek,
terugbrengen; herinneren aan; this
brought baek to my mind the faet
that ..., dit herinnerde mi
j er aan,
dat ...; - before, voorleggen aan ;

aanhangig m aken bij;- before the
publie,publiceren,in hetlicht geven;
down, doep nederkomen (op,
upon);neerschl
eten;verlagen,drukken (v.prijs);vernederen,fnuiken;
the river -s down m ud, de rivier
voert slijk aan;- down to date, zie
- up to date; zie ook peg znm.'
,forth, voortbrengen, baren; - for-

ward,vooruitbrengen;tersprake (te
berde,tertafel)brengen,aan deorde
stellen;stellen (v.motie);aanvoeren
(v.argumenten), bijbrengen (v.bewijzen); doen gelden (v.eis, aanspraak); fboekh.j transporteren;
(amount) brought lorward, ,,transport'' zie ook carry forward;balanee
brought forward, (per) saldo op
nieuw e rekening; - m
- , binnenbrengen; in-, opbr
(3r. engen; opleveren;@
Inbrengen
kapitaalenz-);invoeren, in zwang brengen; aanhalen,
te pas brengen;indlenen (v.wetsvoorstel? begroting); uitbrengen
(v.officleelrapport);eapital(propertp ete.) brought in, hrought-in
eapital,etc., inbreng;- in (into prodnetion), in productie brengen (v.
bron ofmijn);zieookoperation,play
bt,e.a.; - off,weg-,afbrengen; afbrengen (v. schip); er doorhalen,

brink
broadcast
toteen goed einde brengen;- itoff,
wi
t
h,
be
ze
t
zi
j
n
me
t,
weme
len (vol
het klaarspelen;zie ook event;- on,
zijn)van;-d,hristly,borstelig.
veroorzaken,m etzich m edebrengen; brijttll
ing, Noorse sardine.
berokkenen;tersprakebrengen;- out, Bristol, - board, Bristolpapier, glad
ka
r
t
on;- brick,schuursteen;- fasht
e voorschijn halen;
voor het voetlichtbrengen;doe
n uitkom en;in den
i
on,
alles indebesteordefscheepv.).
*
handelbrengen;ln het licht geven; Britannia m etal, Brittanniam etaal.

uitschrijven (v. lening); whieh i: brittle,broos,brrekbaar,bros,breukig.
elfectively broughtoutby ...,hetgeen Britlsh,--built,ln Engeland gebouwd
sterk uitkomt in ...;thepointbrought
(schip); - gum, dextrine;--made
outinthelastparagraph ofyourletter,
(-manufactured),inE.gefabriceerd;
het punt dat in de laatste alinea van
- plate, zie German silver.
uw briefnaar voren wordt gebracht; brittleness,broosheid,enz.,ziebrittle.
zie ook relief 11; - over, overbren- broaeh znw.,priem ,stift,boorstift; ww.,

gen;overhalen; (ze!#.:)(boekh.jtransporteren;broughtover(zd!#.),,,trans-

Open-, aansteken (v. vat),aanbreken;entameren,opwerpen(v.vraag),
port''; - rount
l, tot andere gedachter sprake (te berde)brengen; ruiten brengen;- round to one'sviews,
men (v. gaten); - (to) Lscheepv.j,
oploeven.
tot zijn zienswijze overhalen;- the
conversation round to, het gesprek broad c), breed,ruim,wi
jd (oo/tjig-);
gem een, ruim , breed opgevat;
brengen op; - to, bijdraaien (v. al
s
chip); tot staan brengen (komen); grof, plat;zie ook broadly; itis astogether,sam enbrengen,verzoenen;
- under, ten onder brengen,Onderwerpen ;- up,opvoeden,grootbren-

as it is long, het is zo lang als het
breed is; - bean, tuin-? grote boon;
exeeptionally - conditions, buitengeWoon rllime VoorWaarden; in -

gen;boven (omhoog)brengen,opvoeren; ter sprake (tafel)brengen, daylight,bijklaarlichtendag;-nonsense, tastbare onzin; - wording,
apn dç orde stellen (ook:- up for
ruim e redactie'
, zie ook hint znw.,
dlscusslon); tot stilstand brengen
int
er0.
pr
etation, outli
(komen); (doen) ankeren; - up (to
J1
),
2.
ne ZnW., Sense
date), (tot op heden)bijwerken,yie
zi
e, --brim m ed, breedgerand'
,
ook date 1lca); - up against, ln- b)samens
t.
-east, afzond.art.;-eateh.draadbrengen (aanvoeren) tegen;- the
cxpital up to, het kapitaalbrengen
loos opvangen; -,.10th, fi
jn zwart
op; this brought the total quantity
laken; ta
4zzzdr.l, zie poplin;--faeed
shipped up to 100 tons, hierdoor
type, vette letter; - gauge? breedwerd de totale verscheepte hoeveelspoor; --4auged, wi
jdsporlg; (g6heid op 100 ton gebracht; zie ook
meenz.) een ruim en blik hebbend;
--m inded,royaal (
rear l znw.en trialc).
breed)vanopvatbrink,rand;on the - ofruin, aan den
ting;- seal, grootzegel; -sheet,aan
rand van den ondergang.
één zijde bedrukt grootblad;vlugbriny,brak,zout, zilt.
schrift; -side (scheepv.), breedzij;
ook= xsheet;- silk,m eerdan 1 yard
briquettte), briket.
brisk adj.,levendig,vlug;fris, krach- bredezijde(geen lint);Broad Street,
tig, werkend;geanimeerd,levendig,
(straat in het) financieel centrum
van New-York, ook: de N .Y orkse
wi
l
l
i
g
(
v.
ma
r
kt
)
;
de
mand,
l
e
ve
ndige vraag; - sale, gerede aftrek,
beurs; - trade. handel in ,,broad
s
nelle omzet; ww. (geœ.: - up), silk''; -ways, -wise, in de breedte.
verlevendigen; aanwakkeren; opl broadeast c#j., ui
t de hand gezaaid;
leven.
wijd (met milde hand) verspreid;
briskness, levendigheid, enz-,zie brisk;
draadloos verspreid;bl
jw..to distribanimo.
ute (scatter, sow) -, wijd en zijd
bri-stleznw.tborstelthaar);borstels;ww.,
(op ruime schaal) verspreiden; ww.
(up), boos worden, opvliegen; (ecrl.tl
jd:hroadcasted; verl.deelw-:
Engels H andelswoordenboek

7
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broadcasttedlq,uitdehandzaaiell;op
ruimeschaalverspreiden;(draadloos)
uitzenden; znw., draadloze uitzending, omroep Look.
. -ingl'
, to-day's
- program m e,to-day's-ing,hetradioprogram m avan heden; - announeer,

r
adio-omroeper; -ting) station,omroepstation.
broaden, (zich) verbreden,(zich)ver-

bruise

, -,
9s
rechtcrlijke beslissing van m ..
book,journaalvanden m.; 's buein essy makelari
j' makelaarskantoor;
- S9 l
oanss beurs-, effecten-, m akelaarscredieten (-leningen);-'s order.
ziebacked note;-'s(eontraet) note.
sluit-, effectennota,koopbriefje.
brokerage, makelarij; courtage,makelaarsloon;zie ook stock 111h).
broking,makelarij.

ruim en.
broadish, nogal breed.
hrom ate, broom zuurzout.
broadly, breed, ruim (
/fg.); globaal; brom ie, broom ...; - aeid, b.zuur.
ronduit, openli
jk,duidelijk;- speak- brom ide, bromide; - of potassium .
ing, in het algemeen (gesproken); broom kali.
- worded,ruim geredigeerd.
brom ine, broom ,brom ium .
broadness,grof-,platheid;(zdI#.)breedte. bronze znw., brons;bronskleur;bronzen kunstvoorwerp;--gilt, gebronsd;
broeadeznw.,brocaat;-ofgold(silver),
adJ'., bronzen; bronskleurig; - eoin,
goud-tzilver-llakeni-wool,b.wol;œf
zz.,
tot b. opwerken, met b. versieren.
bronzen m unt; - powder, bronspoebroehure, brochure.
der; w/f
.
c., bronzen.
brogue, grove schoen van ongelooid bronzy, bronsachtig.
brooeh.broche;hals-, doekspeld.
leder Llerl.en Schotl.jkgolfschoen.
broil, ruzie, twist, tum ult.
brood fcf&,.,broeden Look jig.j (op, on,
brokw'to go -, op de flesgaan;zie ook
over); uitbroeden (ook jig.j; - over
clean @
?)
(on), ook.
.hangenboven,bedreigen;

brokets),'korte wol(v.schaapsvel).

broken, gebroken,enZ., zi
e break c1);

znw., broedtsel),gebroed;

mare,

fokm errie.
aangebroken (v.kistje enz.); onbe- brook 1. verdragen,dulden, zich laten
welgevallen; the matter -s no delay,
stendig (v. weder); -s, afval, uitde zaak kan geen uitstelli
schot;kleingebroken rijst;- aeeount,
jden.
rekening waarop niets m eer wordt brook II, beek.

ooklet,beekje.
Omgezet;- -baeked,doorgezakt(fzzz. hr
v.schip);- eoal,gruiskolen;-eoke, broom znw.,brem ; bezem , schrobber;
geklopte cokes; - English, gebroken
new -s sweep elean,nieuwe bezems
vegen schoon; - stiek, bezem sfeel;
E.
;
hous
e
o
f
f
o
r
t
une
s
,
z
aa
k
(
f
ami
l
i
e)
die betere dagen heeft gekend; of
switeh (twig),b.rijs; œm.,vegen,

bezem en.
- m eans,aan lagerwal;- oats,havergrutten; - stowage,klein stuwgoed; broom ing, beschadiging van de uit- t
ea,gruisthee;-ly,afgebroken,bij
einden (v.balken,blokken enz-).
stukken en brokken, onsamenhan- Bros(
ajk.v.Brothers),Smith -.
,Gebr.S.
browbeat,intim ideren.
gend.
broker, m akelaar; tussenpersoon;uit- brown adJ
'.,bruin;ongebleekt (v.iindrager; the - doing the ship's
ne
n)
; -olb;re-ad,
kropbrood; - eoal.
br
ui
nko
m eal, m eel met doorbusiness (acting for the vessel),
de m .diehet schip behandelt;the -s
gem den zemelen'
,- paper,pakpapier;
were put in, er werd beslag op den
-rust,roest(inkoren);-ware,bruin
aardewerk; zie ook rice, soap znf
zz.,
boedelgelegd;bogus(hucket-shop) -

); znw., bruinte kleur, verf(gemeenz.t,beunhaas;eolonial (eorn. sugar J,
s
t
of
)
;
-s
, bruine (minst kostbare)
eotton) -, m. in koloniale waren
diam antsoort; ww., bruinen, bruin
(granen,katoen); inside -,beëdigd
m .(terbeurze);outside (unlieensed,
maken (worden),bruineren.
unolfieial)-,m.die gecn lid van de Browning.(Browninglrevolver.
Beursis;(gemeenz.jbeunhaas;sworn brownish, bruinachtig.
-, beëdigd m .; -'s awar4, scheids- bruise œœ.
, kneuzen; pletten, (fi1
-n)-

Brumtmagem)
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stam pen; m any hulhs have got -d.
een groot aantal bollen is gekneusd

(geraakt);bruising.kneus:gekneusde
Brumtmagem) znw. (geringsck.j, Birexem plaren; znw., kneuzing, bluts.

hugle
lng iron!
rljkertsstanaper; tlre,uitgezocht
erts.
huttket,em m er,putsipom pzuigerischoep
-

(v.turbine);-dredger,emmerbagger-

m olen; - elevator, Jacobsladder.
mingham; in B. vevvaardigd artikel, bucket-shop,kantoorvan een beunhaas,
namaak;adJ'.,minderwaardig,prullig;
gokkantoor; zie ook broker.
vals, nagem aakt;opzichtig.
bue
kle znw., gesp; ww.,gespen;(zich)
krom men, krom trekken; - to, - to
''Bryms''. gewone ayndelen London
M ldland and Scottzsh R ailw ay.
thejob (task), - down towork,flink

Brunswick,-black (blue,green),Brunswijks vernis.
hrunt,slag,stoot,schok,geweld;tohear
the of the fight, het heetste van
het gevecht verduren, de spits af-

aanpakken; - up (on, to), vast-

gespen.
buckler (scheepv.), kluisdeksel.
buckram znw-,stijf (dubbelaaneenge-

gomd) linnen, tussenlinnen; (/ïg.)
bijten.
stijfheid;c#j.,stijf.
brush znw., borstel; kwast, penseel; buckwheat, boekweit.
) to nip in the -,
(electr.) borstel; - braiding, bezem- bud ZRW. knop;kiem '
band;- m aker,borstelm aker;-ware,
in de kiem Sm oren '
1 in the -, ook.
.
b.waren; -wood, kreupelhout; f
,
cfcr,
in den dop; $479V., (uitlbotten knop' (aflborstelen, (af-,weg-lvegen;strilpe
n,kielnen;enten,
ding,jong,opkom end, in den dop.
ke
n
(
r
a
ke
l
i
ngs
gaan)
l
angs
L
oo
k:
by, against, past); op zlj leggen buddle, wassen (v.erts).
(zetten), negéren, licht heenlopen budge, (zich) bewegen (verroeren) (fn
over; - down, (aflborstelen;- out, ontk. zinnen); priees ruled high
uitstrijken (v.verf); - over, aan- and would not - a halfpenny, de
Pri2
'zen Waren hoog en weken geen
strijken, een VerfJ'e Veven' uP,
opborstelen,opknappen;-up (Amer.
cent.
- up on)one's English, zijn E.wat budge-barrel çscheepv.),beursvat.
opfrissen.
budget znw.,zaktvol) (meestjig.j;bebrushy, borstelig.
groting,budget;debateson (diseusbrusque c#j.,kortaf,brusk;ww.,brussion of) the -, begrotingsdebatten:
keren; - it, brusk optreden.
& - Of DPWS, 0011 IIIaSSR I
RiOIIWS; brusqueness, bruskheid.
speech (statement),begrotings-,milBrussels, - (carpet), Brussels tapijt; lloenenrede;fcic.,- for,opnemen in
- ehicory, B. lof; - laee, B.e kant;
(
uittrekken op) de begrotlng (gdœ.:
.
zie ook sprout znw.
for).
budgetary, budgetair, begrotings....
bruting,handslijpen (v.edelstenen).
''B'' Stock (spoorw.), preferente aan- buff znw., sterk,zacht,dofgeelossendelen; vgl. '7A '' Stock.
of buffelleder;zeem kleur;- leather,
bubble znw., bobbel, luchtbel;zeepbel
polijstleder; c#j., van buffelleder
Look jig.j; zwendel; - eompany,
enz.; dofgeel, zeemkleurig (ook:-zwendelmaatschappij;f
zzfzz.,bobbelen,
coloured); ww.,metlederpolijsten.
bulfalo, buffel;karbouw ,bizon;- hide,
(oplborrelen.
buhbly,volbobbels,borrelend.
buck 1, dam hert;reebok;to pass the -

buffelhuid; - leather,b.leder.
buffer,buffer,stootkussen;- statw buf(gemeenz.oj Amer.),deverantwoor- ferstaat; - stop, stootblok.
fet Iznw.,klap,stoot,slagfookji
de
lijkheid van zich afschuiven; - hul
g.);
horn, hertshoorn; -skin, hert-,bokww., slaan, stoten, beuken; worste-

kenleder; butclkskin;-skins,broek buf
lf
eent (
met).
11, buffet.
daarvan.
buck 11 (zdJ#.)znw.,loog;f
'f
zic.,in de bugaboo,pugbear,boeman (
ookjig.j.
1. zetten;-ing tub, l.kuip.
ugle 1, (Jacht-,signaallhoorn.
buck 111, breken, stampen (v.erts); bugle H , lange glaskraal.
.

huglet
100
hulky
buglet, kleine si
gnaalhoorn; rijwiel- bulbous, bolachtig, bolvorm ig, bol...;
hoorn.
- plants,bolqewassen.
buhlznfc.,inlegwerk van koper,schild- bul
ge znw., bulk (v.vat),ronding (v.

pad enz. (ookL - work);adJ'
.,daarm ede ingelegd.
lllziltl w'f<z., (oplbouwen, aanbouwen,
m aken,stichten (ook /fg.); la4mcr.l
aanl
eggen (v. wegen of spoorw.);
Btitish-built vessels:in Engeland gebouwde schepen; (zn) ming,in aanbouw; a#ound whieh the ... will be
huilt,w aaromheen de zal worden

opgebouwd (ook jfg.);- in (round),
inbouwen; - (uplom bouwen (zich
verlaten)op;gronden op; - (uplon
(over),bebouwen (met,with);-great
hopes on, grote verwachtingen bouwen op;- up, opbouwen (ookjig.j;
(/ïg.) stichten,in het leven roepen;
huilt-up (fccAn.),samengesteld;- up
aa
trade (a eonnection),een handel
(klandizie) vormen; - up reserves
(stoeks), reserves (voorraden) vorm en; zie ook building; zFlœ., bouw
(-wijze),vorm,model,snit,gedaante.
bullder,bouwer,bouwm eester,-kundige;
(andeontraetor),aannemer;-'seertilieate,koop-,bijlbrief;-'sestimate,
bestek; -s' m erehant, handelaar in
bouwm aterialen;-'srisk,zfcbuilding.
huildlnw gebouw ;bouw i- com pany,b.-

m aatschappi
j;-contraet,b.contract;
- contractor, aannemer (v.b.werke
n); - cost, b.kosten;schedule of
- eost, b.begroting; - credit, b.crediet; - engineer,zie constructional;
- f
und, b.kapitaal;- inspectors, b.politie; - land, b.grond; - lease,

b.pacht;

leasethold), recht van

opstal; - m aterials, b.m aterialen;
- operations, b.werkzaamheden; -

schip); (gczzzccnz.) plotselinge kortstondige pri
jsstijging; mf
zJ-, (doen)
ronden, (oplzwellen, opbollen, bol
staan,uitzakken;uitdijen;builen (v.
ketel); bulging (hulged) tins, bOlstaande bussen; -' with ..., propvol
zitten van **@

bulgy, bollstaand).
bulk c1)znw.,omvang,grootte,volume,
m assa, gevaarte; grootste deel,
merendeel; gehele (ongebroken)
lading;gestorte (onverpakte)lading,
stortgoederen; (het) aanvoelen (v.
s
toffen);of greato van groten omvang;to break -,beginhen te lossen,
de lading aanbreken; to hreak fresh

-,eennieuwte)vat(kist,mand)aanbreken ;pressed intothe sm allestpossible -, tot een m inim um volum e
sam engeperst;the- olour goods,het
m erendeel onzer goederen; - eargo,

eargo in > gestorte (onverpakte,
niet opgezakte) lading,stortgoederen; - oil, oilin -, onverpakte olie;
- order, m assa-order; - purehases,
aankopen in hetgroot;- rates,tarief

voormassavervoer;- station (zd!#.),
electr.centrale;zie ook sample cu).
ca) met voorz.,in -,massaal,in grote
partijen;onverpakt,gestort,los;op
fust; in the > bij den roes, voetstoots; ookLallesbijelkander genom en,door elkander gerekend; wines
in -,wijn van het vat; in large -,
in grote massa;to buy (sell) in (by
the) o in het groot (bij de massa)
(verlkopen;to load (laden)in-,met
stortgoederen (gelladen;to ship in >

gestort verzenden; to stow in -,los
b.terreln:-grond; - regulations, b.stuwen.
verordenlng;- risk,aanbouwrisico;- bj f
cfç,.,schijnen,zich voordoen;(op)soeietp onderlinge b.vereniging;stapelen (v.vis bijv.);(lading)storspecifieation, bestek; - stoeks,
ten; ontdaan van de emballage

permit!b.vergunning;- (pllot,site,

(scheepslhelling;-ttat
le,b.vak,-be- Wegen tdOor douane);- large, van
drijf;--up,opbouw;- yard,scheeps- groten Omvang (grote betekenis)
tim m erwerf.
schijnen; (tao largely), (te) veel
hulb znw.,bloembol;bol,peer(v.gloei- plaatsinnem en;- up, zich ophopen,
lamp enz.);- beam Lscheepv.j,kraal- een grote som ofhoeveelheid vorm en.
balk;-grower,(bloemlbollenkweker; buYkhead (scheepv-), (belschot.
- steel(iron), Bessemerstaal;œœ., bulkiness,grootte,enz-,zie bulky.
uitzetten,een bol vorm en.
bulkyy groot,omvangri
jk,lijvig,volu-

bull
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bunker
m ineus; -. eases, grote, onhandige
-dom,
ge
wi
c
ht
i
gdoe
ne
r
i
j
,
bur
eaukisten; - goods,m assale (veelruimte
cratie.
bump znw., stoot, bons; -s, bumps:
innemende)goederen.
bull znw., stier; haussier, speculant
num m ering voor afvalkatoengaren;
a la hausse, liefhebber''; the -s,
- yarm bumpgaren: stijf gedraaid
afvalkatoengaren; ww., stoten,bonde hausse;to proted one's -s, zijn
haussespeculaties dekken;to takethe
zen,botsen (tegen,against);Lscheepv.t
- byt
ram m en, oplopen tegen;the ship -ed
hehorns, de koe bijdehorens
vatten; -'s-eye, ronde dikte in glas;
heavily, het schip stootte ZWaar'
- out, doen uitlopen L
halfbolvormigelens;rondvenstertje;
drukk.j.

fscheepv.)bulle-,dekglas;adJ'.,haus- bumper, boordevoltle) glas (beker);
se...; - aeeount, h.positie; to open
fgemeenz.tiets buitengewoon groots,
up a - aceount, een hausseposltie
voorspoedigs enz.; bum per, schokopenen; - m arket,h.m arkt;- movebreker; (2vcr.), zie buffer;- erop,
kolossale oogst; a - year, een zeldment!h.beweging;- operatiom speculatle à la h.;- operator, haussler;
zaam goed jaar.
toliquidate a - position,een h.positie bum ptious, verwaand,aanm atigend.
afwikkelen;- speculatiom zie- oper- buneh znw.
,bos;tros;rist; Lgemeenz.j
ation,on - support, ten gevolge van
troeq, stel; the hest ofthe -, het
steunaankopeAn der haussiers;zie ook
bullish;ww.,a la h.speculeren, op-

jagen (v.koersen).
bulldoze (d??zer.),intimideren.
bullet (geweerlkogel; to getthe (ge-

neusle van den zalm ; - v apper,

om-,bindblad (v.tabak);-yarn,zie
slub yarn;ww.,(tot)trossen (bossgn,
groepen) vormen; (zich) in ploolen
samentrekken; aan elkander (gaan)

hangen.
bunehy, bossen of trossen vorm end;
bekend m aken.
knoestig.
bullion, edel m etaal; m untm ateriaal, buneo, zie bunko.
ongem unt goud en zilver; goud- of huneombe, zie bunkum.

bul
me
einnz.
,zi,jnbul
coln
gljn;kww.
rijg,en.
let
z)
nw.
et
perbulletin

z
ilverfranje; - office (zd!#.),wissel- bund (Eng.-1nd.),kade,rivierkant.
kantoor; - point, zie gold point; - bundle znw., bundel, pak, bos; 2
reserve, metaalreserve.
riem papier; 20 streng (garen);rot
l
bullionist,vqorstandervan het uitsluiiron in -s,staafijzerinbundels;- of
tend gebrulk van metalen geld.
haya rope, etc.,bos hooi,touw enz-;
ww.,samenpakken,-binden, -voegen
blzllisll,eenneigingtotstijgen (haussestemming) vertonend; powerful Look: - up); -tl cigars, sigaren in
m anipulation, krachtige haussem anibosjes (met lint);- o1f(out,away)
pul
atie; tendeney (tone), hausseLgenLeenz.), er van doorgaan; wegstemm ing.
bonlouren, er uitgooien;- out, ook:
bullock, os.
zonder complimenten verwerpen (v.
l,IzllJr ZnW., Sn oev er' (
gemeenz.jbullemotie enz-)@
bak,ti
ran,blikjesvlees fook.
.-beef); bung znw., spontning); ww., dichten
adj@ (gemeenz. oj Anter.), prima, m et spon; - hole, spongat.
prachtig, scf
zg., négeren, tiranniek bungal
ow (Eng.-Ind.),bungalow:landoptreden (bejegenen); intimideren
huistje) met één verdieping;(woonlkeet.
(ook:- over);- into (out of), door
intimidatie brengen tot (afbrengen bungle ww.,(verlknoeien,(verlprutsen,
afroffelen; - up, in elkaar flansen;
van).
bulrush, bies.
bungling, knoelerij;znœ.:knoeiwerk;
bulwark,bolwerk (ookfig.j,verschansing; to m ake a - of, verknoelen.
golfbreker, dam .
bungler, knoeier, klungelaar,prutser.
bum Lscheepv.j, kadraaien; - boat, bunk,kooi,slaapbank;-house(.drnerelt
,
kadraaier.
bergplaats, slaapgebouw.
bumble,gewichtigdoend ambtenaartje; bunker I znw.,bunker,kolen-,stook-

bunker
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burst
olieruim te;-s, - coal,bunkerkolen;
tie;--prool,-resisting, inbraakvrij.
- eapaeity, kolen-,stookolieberging; burglary, inbraak; - insuranee, i.verçcfc., bunkeren, kolen of stookolie
zekering.

i
nnemen'
, -ing port (station), bun- burgomaster,burgemeester(fnz.inNekerhaven.
derl.en Duitschl.j.
bunke
r
1
.
1
(
/
f
g.
)
z
nw.
,
hi
nde
r
ni
s
,
l
as
t
i
g
Bur
gundy, Bourgognelwijn).
geval; ww., -ed, in de klem ,in een buri
alelub (fund, society),begrafenislastig parket.
fonds.
bm in, graveernaald.
bunko (game). zwendelarij.
bunkum, gezwets, onzin.
burke(/ïg.),smoren,doodzwijgen,inden
doofpot stoppen.
Bunsent#s),-bul.
'ner,Bunsentse)brander; - cell, Bunsenelem ent.
hl1KlAnlç'.t nOP;;f
7œ.,nOPPen.
bunt I znf
zz., buik (v. zeil, net); - burlap, hennep- of juteweefsel,grof
line, buikgording;ww., (oplzwellen. canvas,gonje.
burn, branden;aan-,ver-,op-,uitbranbuntII,brand (in koren).
bunting, vlaggedoek,dundoek;(aantal)
den; bakken (v. stenen); - one's
vlaggen.
boats,de schepen achterzich verbranbuoy znw-, boei,ton,baken; reddingsden; burnt ear, brand (in koren);
boeifookjig-).-s, betonning;a berth
vesselsflttedfor-in: oilluel,schepen
at a -, een ligplaats aan een boei;
ingericht voor ollestoken; a -ing
l
i
f
e
(
s
af
e
t
y)
-,
r
e
ddi
ngb.
;
c
as
k,
shame,een grote(gloeiende)schande;
tonne-b.;- dues,tonnengeld;- Tope,
- away, op-, uitbranden; (/fg.)verteren; - down,afbranden;to beburnt
b.
r
e
e
p;
f
c
m.
,
bet
onne
n
(
o
o
k:
out
)
;
(out) a ehannel,ook:eenvaarwater
down, afbranden (intrans.jè - in,
inbranden; invreten;- into,branden
met boeien afzetten (bebakenen);in; vreten in; - into ashes, tot as
(up),drijvend houden;(/fg.)(onderlsteunen,staandehouden,bem oedigen.
verbranden; - out,uitbranden; uitbuoyage, betonning,bebakening.
doven;uitgaan;(/ïg.)verteren;tobe
burnt out, uitbranden (ïn,
/rcns.);buoyaney, drijfvermogen; Lfig.jstuw-,
veerkracht, opgewektheid; levendigo
ne
s
e
l
f
out
,
zi
j
n
bo
e
l
i
n
br
and
steken;
heid (stijgendestemming)(v.markt). - through,doorbranden;- up! (gebuoyant, drijvend, vlot; (/fg.) veerheel)verbranden;opvlammen;zteook
krachtig, zeer levendig, opgewekt
burning, candle, flnger znw.
burnahle, brandbaar.
(ook v.markt).
hurberry, waterdichte mantelt
burner, brander.
stof).
burden znw.,vracht;last,druk;draag-, burning, - glass, brandglas; - test,zie
laadverm ogen,tonnenm aat;theship's
fire point (test);ook:zengpl'oef (bij
- i
s..., het laadverm ogen van het
keurlng v.zijden weefsel).
schip is...;to bea - to,totlastzijn; burnish ww., polijsten,bruineren,glanzie ook beast en proof c1); çr'fc.,bezend maken (worden);znw.,bruineerladen, belasten; bezwaren, drukken
sel; glans.
(op); to be -ed with debts, onder burnisher,polijster;glanssteen;poli
jstschulden gebukt gaan.
staal.
burdensom e, zwaar,drukkend,bezw a- hurr, braam (v.metaalenz.
);wetsteen;
rend, lastig.
soorten van kalksteen.
ho
grahureau, schrijftafel; bureau; t.4rzzdr.l burrow znw-,hol; f'ç'W2.,(ee
-n@ne
'l
s)way,
V en, wroet
bureau, (regeringsldepartement.
en
L
o
o
k
/
f
g.
)
;
bureaueracy, bureaucratie.
zich een weg banen;- under.onderbureauerat, bureaucraat.
mijnen; - under the foundations of
eredit, het crediet ondermi
b
ur
e
a
ue
r
a
t
i
c
t
al
l
y
),
bur
ea
uc
r
at
i
s
c
h.
jnen.
burette, buret,m aatglas.
burst çvw., (doen) barsten, springen,
hurKee I L
los-, open-, uitbarsten'
, open-, ver-,
scheepv.j,wimpel.
burgee 11,kleine machinekolen.
doorbreken; (doen) openvliegen,
hurglar, - alarm ,alarmschel,-installa-

-

springen;-ing-charge,lading explo-
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business
burthen
sieve stof-- forth, t11
*t-, losbarsten; b)metf
,
fzfc.:to carry on (a)-,eenzaak

lnto,uitbarstenin;- into llamets),
print, dadelijk in de courant zetten
(komen); - on, zie e
w upon; -open,
openbarsten, -springen; - out, uitbarsten, uitbreken (v.ziekte,oorlog
enz.); - up,springen,over den kop
-

in brand vliegen,opvlam m en;- into

gaan;thiswill- their little gam e up!,
dit haalt een streep door hun reke-

ning!;--up (znm.),bankroet,krach,
débacle; - upon, overvallen; zich
plotseling voordoen aan;znw.,(het)
springen (barsten); uit-, losbarsting;
barst, breuk.
burthen (ïn connoss.c.#.), zie burden.
bur
ton Lscheepv.j,klaploper.
bury, begraven; bedekken; Zt*e ook
hatchet.

bus, (omnilbus.
bush 1, struikten); kreupelhout; rimboe; good wine needs no -, goede
wi
jn behoeft geen krans; to beat
about the -, er omheen praten
(draaien).
bush 11 Ltechn.j znw.,(naaflbus;hals,
bus
je,ringetje;ww.,van een (naaflbus
enz. voorzien;verbussen;bronze -ed,
metbronzen bustsen).
bushel ((#geà.:bu., zzz(
7.:bus.),schepel
(+ 36 l).
ZTe busy;- engaged,
busl
-ly, druk, enz.,
druk bezig.

business c), zaak, zaken, handel,
handelsbedrijf;zaak,aangelegenheid,
affaire; werk, werkzaam heden, karwei; taak, plicht; beroep, bedrijf,
bezigheid; Lgemeenz.) zaakje, ge-

(z.n)drilven;tocome to -,tot z.n
kom en; to do a good - in,goede z.n
doen in; to do a large -,to do - in

a large way (on a largeseale),grote
z.n doen; that has done the - for

them ,datheefthun dep nekslag gegeven;there is little- doinw hardly any

is dqne,er gaat weinig om; to
engagem (go into) -,in z.n (in den
handel) gaan; to enlarge (extend)a
-, een z.uitbreiden (vergroten); to
establish a -,een z.vestigen,zie ook
-

establish;they had no - to m edt
lle,

zij hadden zich erniet(hetwashun
z. niet zich er) mede te bemoeien;
to lead to -,tot z.n leiden;to m ake
som ething one's(special)-,zich (
speciaal)Op iets toeleggen,er een beroep (zijn werk)van maken;Ishall
m ake it my - to ..., ik za1 goed zorg
dragen,dat...;to make a great- of,
veel drukte makenover,(een onbe-

duidende zaak)opblazen;to open a
-, een z. openen;to result in -,zie
to lead to @
1to retire (withdraw)
from . to give up
zich uit de z.n
terugtrekken;toN r
un
(
work)a -,zzc
*

to carry on a 1 to start -,z.n beginnen,zieook setup;zieookconduct
fzzfc.,m ean 111,mind è),proceed :),
transact,e.a.

c)metvoorz.,in -,inzaken;to bein-,
in den handel zijn,z.n doen;to be
in - for one's own account, eigen
z.n doen; to be eonneeted in -

with, (handelslrelaties hebben met;
to be in a large (considerable) way

schiedenis, kwestie enz.; - as usual,
of -, grotez.n doen; zie ook set up
de z.n zullen daarom even goed haar
en start in; on -,voor z.n;away on
gang gaan; he has two -es in this
-svoor z.n op reis;(put) out of town, hij heeft hier twee z.n; the
Ltechn.j,onklaar;this has put them
agent's - is to ..., de agent m oet---;
out of zie that has done the '
w for
what is his - 1,wat komthi
jdoen?;
them (è).
a large -, een grote zaak;a queer -, #)samenst.,- abil
ity! bekwaam heid in
een rare geschiedenis'
, m an ol -,
zaken, com merciéle b.; - aeum en,
zaken-, handelsflair; verstand van
,
zie dj; ook: zaakwaarnem er,agent'
this is no - ol ours (thei
(scherpzinnigheid in)z.n.
,-address,
rs, ete.),
z.n-adres; - aflairs, handels-z.n;
that is not our (their -, dat gaat

ons (hun enz.)nietaan;datzi
jn onze
(hun)z.n niet;the-oftheday,deorde

van den dag;the - ol a shopkeeper,
hee
tdi
be
roepend
van1wi
ls
ier' zieook proce
ng,s
,snke
hip'
business, e-a.

- eapital,bedrijfskapitaal; - eard,
adreskaart(v.reiziger),firmakaart'
,
- eentre,h.centrum ;- eireles,zakenkringen; - comm unity,z.n-, h.wereld ; - eoncern, h.ondernem ing;-

businesslike
10i
butter
conneetions, h.relaties, zie ook condruklke) haven (dag, tijd enz.); nection c);- eorrespondenee,h.cor(
aty in, over, with) qacking, (druk)
respondentie; - day, week-, werkaan het pakken; - wzth, bezig m et

dag;
- end fgemeenz.),datgenewaar
(aan);ww.,bezighouden; - onesell
het op aankomt, het werkzame
with,- zich bezighouden (bemoeien)
m et; hody, bem oeial.
gedeelte (v.werktuig enz.);- end
of a tack,punt v.e. spijkertje'
, - busyness (zcî#.),(het)bezig zijn.
experience, h.ervaring, routine; a but voegw., maar,doch;bQ'
w.,slechts'
,
good - faeulty, koopm ansaanleg;firm, h.firm a;- lriend, relatie, bevriende firm a, correspondent'
, getter,ziecanvasser'
,- œettinw acquisitie;
hours, kantooruren ; -

intuition,zan-instinct;-journey,zie

tour;- lettep z.n-,handels-, koopm ansbrief; -m an, z.nm an; m an
van z.n; - m ethods, h.m ethoden;

-

wijze van z.ndoen;-moralits moraliteit in z.n;- practice,z.npractijk,
h.gebruik; not usual in - praetice,
ln depr
actijk geen gebruik;-premisee,kantoor-enz.lokaal;(fabrieksenz.)terrein met gebouwen;- ppessupe, drukte in z.n;- producer, zie
canvasser;fo# - purposes,voor z.n,

voor de z.;-quarter,z.nwijk;-re-

lations, zie - connections; - reply

s
ice,
znc
iee;
re-plsyeeh)
;-zir
ine,
'
wer
ev
xpe
rie
tlon,
eo
-ut
qua
rtz
ei
re
;
viewing it lrom the - eide, uit een
zanoogpunt beschouwd; - style, 11.-,

voorz.,behalve, buiten, uitgenom en;
znw., m aar; you eannot - eonstrue
this as ..., u kunt er geen anderen
uitleg aan geven dan...'
, it cannot
be ..., het kan niet anders of...;
for,zonder,ware het niet vanwege;
- 1or t
he faet that, ware het niet,
dat; - now, zoëven nog; nu eerst;that, wanneer...niet; - then, m aar
dan ook; - then, it is..., m aar het

i
s dan ook...; all- four, alletn) op
vier na; the last - one, op één na de
laatste'
, eould I - @.., kon ik m aar,
a1s ik m aar... kon;thereis - onelot
oflering, erxvordt maar e
#e
#n Partij
aangeboden;there is a - in**.thequestion, er is een ,lm aar bn ,zie ook

nobody en nothlng c).

butane, butaan.
buteher znw., slager;f
'
cf
,
c.,slachten,af-

maken (ook fig.j;-ed cattle,geslacht
vee;duty(exeise)on -ed meat,accijns
OP het geslacht.

koopmansstijl; - guit (.dr?zcr.), zie hutehery, slachtplaats, slachting;
lounge suit;- term, h.term;-tour,
business,slagerszaak.
z.nrels;en a - tour,'
voorz.n (voor hutt 1,vat,qilp (v.wijn ofbier:i90de z.) Op reis; - training, h.oplei6301);vaatle Lin 'falg.j.
ding;- transaeticn,transactie,zaak; butt11znw-,dik uiteinde,stuik:stomp
to have - transactions with,zaken
(ook: --end); kolf;doel-,mlkpunt;
doen m et.
zeer dik leder; stoot;restant Look:
businesslike, zaakkundig, zakelijk, --end); - joint(seam,weld),stuikpractisch, methodisch;coulant;in a
naad,-las,
'-weld (œwz.),stuiklassen;
- way,zakelijk.
f
zJf<'.,zetten,plaatsen (tegen,against);
busk, corsetbalein.
lassen,stuiken;uitsteken;- against,
buss, haringbuis.
(uplon,stotentegen,grenzenaanàhust, borstbeeld,buste.
in,zich in iets mengen, tussenbelde
bustle ww., druk in deweerzijn;zich
komen,
komen aanzetten (met,with);
reppen;- (up),aanporren;bustling
(up) against,inbotsingkomenmet
tim es, roerige tijden; znw.,drukte,
(/fg.).
beweging,gewoel, gedoe; all - and butter,boter; to churn -, b. karnen;
anim ation, een en al leven.
hriek (pat, roll) of -,stuk (kluit)
b.; eoeoa -, cacao-b.; eream ery -,
busy c#j.,bezig?druk;druk bezig,beroom -b.;fad ory -,fabrieks-b.; fresh
drijvig,naarstzg;(X?zzdr.),zieengaged
Ltelej.j;tobe(exeeedingly) -,(druk)
-,verse b.;rancid -,ranzige (sterbezig zijn; het (buitengewoon) druk
ke) b.; saltted) -, gezouten b.;
hebben; - port (day, time, ete.), unsalted -, ongezouten b.; vege.

butterine
105
table -, planten-b.; - of alm onds,
am andel-b.;- brush,b.kwast;-cask,
b-vat; eolouring, b.kleurt
sel); cooler, b.koeler; - dealer,b.handelaar; - dish, b.vlootje; - factory,

by

to) - in (beurst.j, ,,er ingaan''; -

into, inkopen in; - onesell into a
business,zich in een zaak ink.;- olf,
afkopen (f
,.zaak oj persoon); - out,
af-, uitkopen (p. persoonj; - over,
om kopen; - up,opkopen.
zie '
wworks;-lirkin,b.vaatje; -lly,
vlinder; to break a -fly on the huyable,koopbaar; omkoopbaar.

wheel,zie fly c); -fly (tle), strik- buyer,koper,aankoper,(aflnemer;gegadigde; ook = buying clerk; -s
dasje'
,-fly nut(screw), vleugelmoer
(-schroef);- market,b.markt;-milk,
(beurst.),kopers,,,geboden'';-sover,
karnem elk'
, - m oulder, b.vorm m ameerkopersdan verkopers,meergechine; - pat, opgem aakt stuk b.;
boden dangevraagd;prospedive (:nook: b.spaan ;- seoop, b.spaan; tending,prohable,possible) -, gegasubstitute,b.surrogaat; - tip. b.tip;
digde,reflectant;we are -sol...,wij
- t
rade, b-handel; - trier, b.boor;
zijn aan demarktvoor,wijkopen...;
- works, b.fabriek;zieookprint c). --up, opkoper.

butterine, kunstboter, m argarine.
huttery, boterachtig.

buying, - aeeount, inkooprekening;
- agent, i.agent; - elez'
k, inkoper,

i.bediende;- cost!i.prijs;- departbutton c) znw., knoop; knoptje) (ook
m ent, zie purchaslng;--in, het opv.schel);fgemeenz.)opjager(bijveihouden (op veiling); fbeurst.
ling);Lscheepv.)knevel;notwortha-,
j dekgeen lorwaard;to toueh the- (jig.j, king; - Order, kooporder; - Priee,
(slechts)op den knop drukken;f
'
cfc., geboden prijs (koers), biedkoers;van knopen voorzien,vast-,toeknosam ple, koop-, bestelm onster'
, source, i.bron; --up, het opkopen.
pen (ook:- up).
,z
go
nz
znw.
, b)ts
amenst.,- boot,knooplaars;-fac- buzz WW.ge
oe
men,
; -zoSeme
aw n;
(Xmd
r.),ge
ory,k.nfabriek;-hole,znw.,k.sgat;
Zte

gons,
ww., van k.sgaten voorzien;- hook,
circular SaW .
k.nhaak;- m aker,k.nm aker,-fabri- buzzer, (
zware) stoomfluit; Lelectr-j
kant; - m ould, k.nvorm ; - stick,
zoem er.
k.nschaar; - ware, k.nm akersbeno- by c) door;bi
j enz.;per Laan creditdigdheden.
zl
ildej; X Co.,by... t-d.
zzzer.l, p.o. X
buttoner, knopenaanzetter'k.haak.
Mij,vgl.per;a z'eport- ...,een rapbuttressznw., stut,beer,schoor,steunport van (de hand van)...,- and -,

pilaar (ook jig.);ww.,- (up),schragen qook jig.).
butyric acid (cAcm.),boterzuur.
buy, kopen (van, of, from ), aan-,
inkopen; om kopen; order to -, zie
buying order; this am ount will about@@*Nvoor ditbedrag za1m en ongeveer*@*kunnen k.;m oney willnotthis, voor geld is dit niet te koop;

- eheap (dear), goedkoop (duur) k.;
dearly bouqht (/fg.), duur gekocht;
- short, ln de contramine zijn
(:cursl.);zieookbought,buying,pig,
price c1);-ahead, vöörkopen, vpor
latere behoeftek.;- at(for)apriew
tegen (voor) een prijs k.;- back,

straks;- the-(e),tussen tweehaakjes, à propos; - and large (fnz.
Ame
r.),globaal,allessamengenomen;
lewer - 1000,1000 minder;farther 10 mlles, 10mi
jlverder;- 6o'eloek,
tegen 6 uur;2- 4,2biji;to travel
(way of) Paris, via P.reizen; lar,verreweg;- June 1,tegen 1.Juni;
itself, op zichzelf,alleen; (all) onesell, (geheel) alleen; I h:d not
g@t it - me,ik had hetnietbljmij;
one-one,eenvooreen;-this (time),
middelerwijl; zie ook now :),then,
when.
b)dez
met
znw., - bearer, met brenger
es;- eheque,percheque;elause-

terug-k.; - for cash, à contant k.;

elause, artikel voor artikel; - post,

from sam ple,op m onster k.; - in,

per post; to sell- measure (number), bij de maat (het getal) verkopen; to sell - packets (the

-

inkopen; terugkopen;ophouden lop
veiling);dekken (:eurs/.);(to begoing

byssus
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cake

dozen, yard? ete.), in pakjes (bij
(-graph),foto in kabinetformaat;hetdozijn,bljdeelenz.)verkopen;sizetd),k.formaat.
profession (trade),van beroepà- rail eable J,)znw.,kabel,k.touw,-ketting;
(steamer,road),perspoor(schlp,as);
telegraaf-k.; ook = - ('s) length;
- nextweek,op zijn laatst (uiterlijk, telegram (per kabel), k.bericht; to
lay a -,een k.leggen;by -, telegrategen)devolgendeweek;zieookday
fisch;f
J,fzz.,m et een k.bevestigen;te:),land a),piece cu),retailc),route
znw.,way #)?e.a.
legraferen (per k.);-4 adviee (offer,
c)samenst,--bilder,opjager top vei- e
te.),t.bericht (bod enz.);we have
ling); --business? bijzaakje; -(e)4 our agents asking them ..., wij
he
bben onzen agenten t.verzocht...;
eonsideration, bljkomstige overweging; --election! tussentijdse ver- zie ook reply h1) en :u).
kiezing;--end,bljbedoeling;--folrm, bj samenst. - address,telegramadres;
- adviee, kabelbericht;- book, telebij-,nevenvorm;--gone,adJ'.,vroeger, oud;znw.,Iet-gonesbe-goljes,
gram -copieboek; code, t-code;
laat ons op afgedane zaken niet
drilling, (
petroleum-lboormethode
volgens het k.systeem ; - duet, k.terugkomen (geen oude koeien uit
buis; - expenses, t.kosten; -gram ,
de sloothalen); -tel-law, (plaatselijke)verordening,reglement;--laws
k.bericht, k.ttelelgram; --laid, ka(-4mcr.),statuten'
,--name,bijnaam;
belsgewijsgeslagen;-('s)length,k.--pass,zij-,omloopleiding; dagstellengte (185,5 m); - message, teleler; --pass burner, dagbrander;
grafisch bericht;- railway, k.spoor
--pass flam e, spaarvlam ; --past,
(-weg); - system, k.net;ook: = 'w
verlopen; vervlogen; --path, zijdr
illlng;- transfer (c/gck.:C/T), zie
telegraphic transfer;- way,k.baan;
pad Look/fg.);--product,blg-,nevenyarn, k.garen.
product;--road, zijweg (ook /fg.);
-stande#, toeschouwer; --way, zie eablet, kleine ankerkabel.
N-road; -word, spreekwoord; spot-, caboehon (-eut stone), halfbolvormig
bijnaam;tobecomea-word,tot een
geslepen (edellsteen.
bespotting(aanfluiting)worden;ook: eaboose,kom buis.
spreekwoordelijk worden; a -word eahotage, kustvaart.
for, berucht wegens'
, --work, bij- eaeao fwetensch. benamingj, cacao
werk.
(-boom);-bean (seed),c.boon;-pod,
byssus,byssus:schelpenzijdeifijnlinnen. c-peul, vrucht;zie verder cocoa.
eaehet,cachetLook/fg.);zegel,stempel.
eacholong, cacholong: soort opaal.
O
eaehou, cachou-pil.
-

eadastral,kadastraal.

cab, (tcab'': huurrijtuig'
, overdekte eaddy,theebusje,-kistje.
plaatsv.d.machinisttoplocomotief). cade,vat; 500 stuks haring.
eabal znœ., kuiperij, intrige, kliek'
, cadmium , cadmium .
f
z7fc-,kuipen,intrigeren.
eadre, kader.
eabhage,kool;- lettuee, kropsla.
eadueary (jur.), vervallend,vervallen.
eabin,kajuit,hut;state -,luxehut;- cadue
ity,vergankelijkheid,verval Look
passenger, eerste-klas passagier.
ur.).
eablnet? kabinet'
, instrum entenkast; eadueous,vergankeli
jk;(jur.)vervallen.
(fraalbewerkt)kistje'
,ministerie,mi- eaffeie aeid, koffielooizuur.
nisterraad,kabinet fookl- eouneil); eaffeine, caffeïne.
zie ook filing'
,- and furniture trades, eage,kooi;liftkooi;-aerial,kooiantenne.
schrijnwerkers-enmeubelmakersvak- eaisson.caisson;qscheepv.jschipdeur.
keny
' - box, luxe-tsigaren-lkistje; - eajaput,eajeput,zie cajuput.
erisis,kabinets-,m inisteriële crisis;- eajuput,ollof-,-oil,kajapoetoli
e.
edition, luxe uitgave;- file, dossier- eake znœ., koek;gebak,taart,tulband;
kast;-maker,schrijnwerker;-photo
stuk (zeep enz.),plak,tablet(choco-

ealam aneo
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eall

lade,verf enz.);schijf (was);to sell ealendar ZnW.,kalender; register, rol;
like hot -s, grif van de hand gaan,
bloek (tear-ofl) -, scheurkalender;
wegvliegen; you cannot eat your - m onth (year),k.maand (-jaar);zie
and haveit,menkangeenvijfpoten
ook station b); f
'
fzf
zz.,optekenen,reaan een schaap verlangen; - silver,
gistreren;rangschikken en indiceren.
ender, kalander, m angelpers; ww.,
f
ijn zilver; fcf
,
ç,.,samenbakken,koe- calkal
ken;eaking eoal, bakkolen.
anderen, m angelen, appreteren;
ealamaneo, kalmink: soort keper.
persen,satineren(v.stof,papierenz.);
ealamander,hard schrijnwerkershout. uitrollen (v.rubber).
calenderer, kalanderaar.
ealamine, galmei,kalamijn.
ealam itous, rampspoedig.
calendry,kalanderij.
ealamity, ram p, calam iteit.
ealeareous,ealearious,kalkachtig,-houdend, kalk...
ealeie chloride, chloorcalcium .
caleiferous, kalkhoudend.
calcifieation,verkalking.
ealeify, verkalken.
calcm atlon,calcinering,enz.,ziecalcine.

ealends, on the Greek o ad calendas
graecas.
calf, kalf; kalfsleder; bounë (binding)
in -, --hound, (
met) kalfslederen
band;-skin,kalfsvel,ruig kalfsleder;
-

wheel,kabeltrommel(fecAn.).

ealibrate,kalibreren.
ealibration,kalibrering.

ealeine ww.,calcineren,(totkalk)ver- ealibre fooklcaliber),kaliber (ook jig.j,
branden;roosten;-d alum ,gebrande
Yehalte,rang,gewicht.
aluin;-d bones, beenderas'
, -d iron, eaheo, calico: goedkope,witte, ongedrukte katoen; boekbinderslinnen;
ijzerkalk;-d ores,kalkertsen;-dsoda,
gecalcineerde soda; znw., -s, zie
tv1.
zzzer.l goedkope gedrukte katoen;
'w
d ores.
calcium , calcium '
, - carbide, c.carbid.
calc-spar, kalkspaat.
calculable, berekenbaar;betrouwbaar.

ealculate, (belrekenen,uitrekenen,calculeren; (#zzzcr.) gelovenz denken;
van planzijn;closely -dpnce,scherp
berekende prijs;caleulating roughly,
globaalberekend;-t
lto ...,er op berekend...;-dfor,berekend (geschikt)
voor;-d 1or (to produee) effect, op
effecbe
t rbe
rekend; - (uplon,rekenen
ekenen naar;caleulating ma-

faney -,bonte katoen;- lining,voerkatoen;- printer,k.drukker;- prints,

katoentjes;- tape,k.band;- works,

k.fabriek.
calin, Chinees loodtin.

ealipash tdmcr.l,groene-schildpadvlees
(in blik).
ea
l
iperts),ziecalliper.
ealk, calqueren;ook = caulk.
eallc1)ww.,roepen;aan-,af-,be-,in-,
op-,toe-,uitroepen;noemen; (telej-j
opbellen,aanvragen;eenbezoek aflegOP;
gen,aankomen;(eenhaven)aandoen,
chine, rekenm achine.
stoppen(v.trein);leveren(in termijnealculation,berekening,beci
jfering,calzaken);beleggen,bijeenroepen (v.vergadering);zie ook calling; -ed, ook:
culatie;(on a)rough-,(volgens)gloafgelost, ingetrokken, buiten koers
bale berekening; - of projitability
gesteld; to be -ed, ook: heten; our
(productiveness)?rentabillteits-b.;at
a elose - of priees, bij scherpe b. messenger will -.onze bode zalbij
u aankom en; the P. & 0. line used
der prijzen;errorin -,rekenfout.
to - here out and hom e, de P.& 0 .
ealculator,(belrekenaar,calculator;rekenm achine;stelberekeningstabellen.
lijn plachtdezehaven op de uit-en
calculus, (belrekening, rekenmethode; thuisreis aan te doen; - absenee
differential -, differentiaalrekening;
(the roll), appèlhouden; (one's)
integral-,integraal-r.;- ofprobahiliattention to, (
iemands) aandacht
ties, kans-r.
vestigen op; zie ook debenture :),
ealefaeient,verwarm end (
middel).
deposit Ja),halt l znw.,e.a.
calefaction,verwàrm ing,verhitting.
ca)verbind.,-after,noemennaar;-ata
ealefaetive, ealefaetory,verwarm end.
person'shouse(olfiee),iemandbezoeealefactor, spaarkachel.
ken,bijiemand aanlopen;vgl. on;
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eall
at a port, een haven aandoen; voor den geest roepen; opbellen;
baek, terugroepen; herroepen; voor
opvorderen;- up f 1 per sbare, f 1
den geest roepen; - for, vragen om
per aandeel opvragen; - upon, een
(naar); vereisen; (komen) afhalen; beroep doen op;to be -e4 upon, gebestellen; ook = 'w forward; the
roepen zijn;verplichtworden(om,tot
goods -etlfor on thisindent, de met
..., t
o ...);the speeifieation whieh we
deze order bestelde goederen; they
are -et
lupon to meet,he$ voorschrift
have -ed for the goods to arrive in
(
de
be
s
chrijving)dat(die)wijhebben
July,zijhebbendegoederqn afgeroe- te volgen; to be -ed upon to pay,
pen voor J.; to he ldt till -ed fop
om betaling aangesproken worden;
poste restante,wordt afgehaid;it -s
zie ook - on.

eall

for no (speeial) eomment, er valt :1) znw.,(gelroep;oproep;appèl;(na)niets (bijzonders)bij op te merken; vraag (naar,lor),behoefte(aan,for);
this -s louk
dly for investigation, dit
be
zoek,visite;(telefoonlgesprek;aanvereist drlngend onderzoek; - for
leiding, reden, noodzaak; op-, inm ention,verm eld dienen te worden;

zie ook redemption, reply h!), tender bj; - forth,te voorschiln roe-

pen,uitlokken,aanleiding geven tot;
thishas -e4 forth a severe eeonom ie
erisis, dit heeft een ernstige econom ische crisis uitgelokt; - forward,

afroepen (v.y'oederen, ter verzending ofafleverlng),zie ook 'w for;in,binnenroepen;laten kom en, ontbieden; invorderen, uit de circulatie

nemen;opvragen (v.geld;bij,from );
aflossen (v. obligatles); opvragen,
opzeggen (v. lening); opzeggen (v.
hypotheek);intrekken (v.aandelen);
in the aid (services) o1,de hulp
inroepen Van, in den arm nem en;
in question,in twijfel trekken;zie
ook
he
t evidence c!); - into heing, in
leven (aanzljn) roepen;zie ook
play bj;-off,wegroepen;herroepen;
afgelasten (v.staking);afleiden (v.
aandacht); ook = '
w forward; zie
ook strikebj;- on a person,iemand
bezoeken, bij hem aankomen;vgl.
- at; een beroep op iem and doen;
the shareholders were -ed on to ...,
erude
werd
ho
s een beroep 0P de aandeelgedaan om ***;zieook x.upon;
out,uitroepen;uitdagen'
, te voor-

schiin roepen'

IW BP, afroepen (
v.
* > round, eens
namen)
,
zz
e
o
ok
c
)
,
aankom en;thls will- to ou.
r m arket

raw m aterials, etc., dit zal grondstoffen enz. aantrekken; - to order,

tot de orde roepen; (Xmer.)openen
(e.vergad.j;zie ook account h4),bar
c),chair,memory,mind cu),witness
J.
), e.@.; - qp, Oproepen; wekken;

vordering,recht tot opvordering van
storting op aandelen op zekeren datum ; opzegging, aflossing;fournissem ent, storting,storting op aandelen;

Lbeurst.j baisse-premie, zie verder
option c);td?rzer.lbeurstijd;double
-, put and -, zie option c,); first
(seeond) - (beurst.j,eerste (tweede)
nojering; telephone > telefonische
oproeping, telefoongesprek; (re)payable) at -, dadelijk opvorder-,
opvraag-, opzegbaar; opvorderbajr
enz. zonder opzegying; payable m
-s,in (termijnlstortlngen tevoldoen;
port ol -, aanloop-,orderhaven; zie
o
oan
k house J,
);on (our)-,op afroeon
p;
lo
(
at
) On
ZLd N loan;Ma@ney
#Zne -- m Oney; -S ixl arrear,
-s unpaid, (lijst van) aandeelhoudersnogtestorten;-ofmore(beurst.j,
premie-affairemet,,noch''(in kopers
keuze), zie ook give for; zie ook
liability.
b,t met (
47œ., n/ lurther
ivill be
elaim ed, er zullen geen verdere stortingen worden gevraagd; to give one

a -,bijiemand aankomen;Ihad a werd opgebeld dogr;Ihad no-to...,
ik gevoeldemij nzetgeroepen om ...;
you haë no - to ...,het was niet aan
13 (u hadt geen recht)om ...;to have
from ..., ik ontving bezoek van; ik

first - on,heteerstrechthebben op;
the governm ent has lirst - on the
railways,deregeringheeftpreferentie
van aankoop der spoorwegen; to
m ake two -g a day, tweem aal per

dag aankomen;to makea - of 10%
on thesharps, een storting van 10%

eallable
109
ean
Per aandeel Opvragen;to m ake a - ealve, kalven.
upon @ne's sense of fairness, een ealx, m etaalkalk.
beroep doen op iemandsbillijkheids- eam , kam , nok; duim ,heffer.
gevoel; to pay a - of 10%, een eam ber znœ., lichte welving, ronding

storting van 10% fourneren.
(v. scheepsdek, weg,balk); kromc)samenst., - bell, tafel-, telefoon-, balk fook:- beam); vloedhaventje,
a
larmbel; - box, spreekcel (telej.j; houthaven; çfzf
&'.,licht(doen)welven
I
e
t
t
er
,
s
c
hr
i
f
t
e
l
i
j
ke
opvo
r
de
r
i
ng
(
r
onden)
.
van storting op aandelen; - letters, eam bial, wissel...
zieN sign;-loan,dadelijkopzegbare eam bist, wisselzaken-expert; handleiding voor den wisselhandel;om rekelening; - money,callgeld:dadelijk
opvraagbaar geld; - ofliee, publiek
telefoonstation; - option,zie option

ningstabellen;wisselhandelaar.
eam brel, vleeshaak.

c);--over,appèl;- sign,roepletters eambrie znw. (soms:-s),soort batist,
(draadl.fdI.);- signal, oproepsein.
kamerdoek; fi
jn-linnen zakdoekten);
eallable,opvorderbaar.
a
d
j
.
,
b
a
t
i
s
t
e
n
,
'
mus
linr,k;
bat-ist-pa
mo
urs,sellne; wit-borduur
we
pe
eal
ler, bezoeker;aanvrager Ltelej.jè no
-s seen,bezoeken worden niet afgesatijnpapier.
Wacht; -s' letters, poste restante

eam e, vensterlood.
brieven.
eam el,kam eel;scheepskam eel; -'shair,
ealligraph znw.,schoonschrift;ww.,calkem elshaar.

ligrapheren.
ealligrapher,calligraaf.

eameo (- gem),camee.

eam era,camera;folding -,klap-c.;in -,
m et gesloten deuren.
calligraphic,-writing,zfccalligraphznw.
ealligraphy,calligraphie.
eam ikniekers, com binaison.
eallimaneo,zie calam anco.
camisole,camisole;négligé;corsetlijfje.

ealling,(het)roepen,enz.,ziecallcz);be- eamlet,grein,kamelot (soort stof).

roep;roeping;to earry on a - een be- eam om ile, kamille.
Jz.,caroep uitoefenen;- offiee, zie callof- eam ouflage znw.,camouflage; fJzf
fice;- plaee, aanloophaven, aanlegm oufleren, verbloemen, bemantelen,
plaats.
m askéren.
ealliper znw.,-s, - eomyasses,krom-, cam p znw.,kamp; - bed, veldbed; kaliberpasser; fcf
&z.,callbreren.
echa
ir, vouwstoel; -shed (œœ.), behoeien;-shedding,-sheeting,-shot,
ealm adi.,kalm,rustig;znw-,kalmte; sbes
choe
iïng;- stool,zie - chair;ww.,
(dea4)-,(totale)windstilte;-belt,-s,
windstiltegordel;ww., kalmeren,bekamperen; -ing goods, kam peerartikelen.
daren,stillen;- down, (doen)bedaren,kalm eren.
eampaign,campagnefooklwerkseizoen);
advertising,press,propaganda,sugar
ealmative,kalmerend (middel).
ealm ness,kalm te.
reclame-, Pers-, Propaganda-,
calom el,calom el.
suikercam pagne.
ealoric, warm te; englne, hetelucht- eampeaehy (wood), campèchehout.
m achine.
eam phene, kam fine.
ealorie; calorie.
-, rllw e
eamphor,kamfer;raw (reflned)
ealorifxe, warm tegevend, warm te...;
(gezuiverde)k.;splrltsol> k.spiritus.

value (power),calorischewaarde.

calorifier,calorifère.
ealorlm eter,calori-,warm tem eter.
ealorim etric,calorim etrisch.

ealumniate,(bellasteren:
calumniation,(bellasterlng,laster.
ealumniator, lasteraar.
ealumnious,lasterlijk.
ealumny, laster.

camphorate,kamferen;-4
1 oil(spirits),
kamferolie (-spiritus).
eam phorie, kamfer...;- acid,k.zuur.
ean 1znw., (metalen)kan,kroes;finz.
Amer.j(inmaaklblik,-bus;œœ. (fnz.
Amer-j, inmaken (in blik); -ned
(#mer.), zie tinned;-nin: faetory,
fabriek van verduurzaamde levehsm iddelen.

e*n

ean I1, kunnen;as....as - lle,zo
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cant
als eandld, oprecht, opcnhartig;-ly ..., to

het maar zijn kan;they will expebequite-...,eerlijk(ronduit)gezegd...
dite the despateh aIlthey possibly o eandidacy (
.4mer.),zie candidature.
zijzullen devèrzending bespoedigen eandidate, candidaat, sollicitant, gegadi
gde.
zoveel zij maar enigszins kunnen;
we- buthope...,wijkunnen slechts eandidature, candidatuur.

hopen
eandidness, oprecht-,Openhartigheid.
eanalznw.,kanaal;vaart;-boat,schuit, eandle,kaars;ook = - power;to burn
binnenschip; - dues, kanaalgelden,
(light) the - atb0th ends,dekaars
-rechten;- t
ransit,vervoerperschuit'
,
aan beide einden laten branden,
ww., van kanalen voorzien.
roekeloos omspringen met zijngeld,
eanalization, kanalisering.
krachten enz.;hecannot(isnotfitto)
eanalize,kanaliseren.
hold a - to him,hijkan nietin zijn
s
chaduw staan; zie ook game c);eanang oil,cananga-olie.
eanard, canard.
berry tree, M olukse w asboom ; eanary? kanarie;- saek,zoetige,sherrybraeket,kaarshouder;--endts)?--enl
l
achtlge Madeirawijn;- seed,k.zaad. economy, bezuiniging op klelnigheden,m isplaatstezuinigheld;- fadory,
eanaster,knastel'ttabak).
eaneel ww., (uitlschrapjen, royeren, k.nfabriek; - grease, k.vet; -light,
doorhalen,afstempelen; te nietdoen,
k.licht; - m aker, k.nfabrikant; ongedaan m aken, annuleren; tegen
mould,k.vorm ;-power (t
#gcà.:C/P),
elkanderlaten wegvallen;herroepen,
y,ka
ar
s'
'
,
no
r
maa
l
kaar
s
(
N/
K);-stick,
yfgelasten, afbestellen; afschrijven; kandelaar; - wiek, kaarsepit.
lntrekken, buiten om loop stellen, eandour,oprecht-,openhartigheid.

waardeloosmaken (v.bankbiljetten,
cheque enz.);-ling elause, clausule
cassatoria,cassatorische clausule top
wissel); annuleringsclausuleto have
a -ling effeet, ontbindend w erken
(v.voorwaarde in verbintenis);our
previous letter is to be -led, onze
vorige brief moetals vervallen (niet
geschreven) worden beschouwd; an order,*een order annuleren; - a
signature(stamp),een handtekening
(zegel) royeren,onbruikbaar maken;
znw.,(uitlschrapping,enz.;(het)doorgehaalde of daarvoor in deplaatsgestelde,fnz.vervangingv.e.bladtzijde),
veryangeddte) of vervangen blad
(-zilde);(pairof)-s,kniptang,-schaar.
eaneellation, (uitlschrapping, enz., zie
cyncel fcf
zz.; royem ent; should you

fin4 that the charge is not for our
aeeount, please let us have a credit-

note in - (thereof), indien blijkt
dat hetbelastebedrag nietvooronze
rekening is,verzoeken wiju onseen
creditnota daarvoor te doen toekokomen;zie ook notice ca)en t
h).
candelabrum (rzzp.:candelabra),kandelaber.
eandeseence, gloeiing.
eandeseent,witgloeiend.

eandyznw.,kandij;(Xmcr.)suikergoed,
toffee enz.; (Indisch gewicht van)
ul
c 6 cwts;œfc.,konfijten,glaceren,
versuikeren'
, (doen) kristalliseren;
eandied(orange,lemon)peel,sukade.
eane znw., riet; suikerriet;rottan; rotting,(wandellstok;pijp (lak,zwavel,
glas);- artieles, rietwerk; --bottom
(-ed)ehair,- ehair, rieten stoel; mlll,suikerrietmolen;- suqar, rietsuiker'
, - trash, am pas: ultgeperst
s
ui
ker
r
iet'
, ww., matten (met riet).
canella, W .-lnd.kaneel.
cani
t)
e;
r znw.,(
kesr
kleine metalen)bus(kokranjang(v.suiker);ww.,in een
bus enz.doen.
eanker,kanker (ook jig.);brand (in gewas),(schadelijke)rups.
eannel(-coal),langevlam-vetkolen.
eanner tz1.mcr.l,inmaker(v.vlees enz.
in blik).
eannerp zie canning factory (can
eannikm,kannetje.
eannula,canule.
eanoe,kano;zie ook paddle ww.

eanon (drukk.j,kanon (letter).

T<canpaess', aandelen Canadian Pacific
Railroad.

eant
1, (schuine) kant,helling;kanteling,stoot;- ehisel, kantbeitel;- lile,

cant
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platte driekante vijl; - timber
(scAeepe.l,draaispantiœm-,(aflkànten;
(doen) overhellen, kantelen; (gcA.)

kenteren,draaien.
eant 11 znw., dieventaal; bargoens;

eapital
voorzien; beslaan,bedekken; afslui-

ten (v.pijpleiding door middelvan
een ,,cap'');overtreffen,overtroeven;
t
o - (it)all,alsom de maat volte
m aken;zie ook capping.

huicheltaal;(Ierl.j veiling; ww.,die- capability, bekwaamheid, verm ogen;
ventaal, bargoens,huicheltaal spreaanleg; - to compete,concurrentieken;
(
Ie
r
l
.
j
bi
j
opbod
ver
ko
pen.
verm ogen.
K<cantabsM,aandelen lm perial Tobacco capable,bekwaam ,knap,geschiM ,kunof Canada.
nende, in staat (om,tot,01); vateantankerous,vitterig,lastig,wrevelig. baar (voor,of);- ol anything, tot
canteen, cantine;eetketeltle; veldfles;
alles in staat.
zilvercassette Lookl silver ware -); capacious, volumineus,ruim,veelomnest (v. kommen enz.); flessenkist. vattend.
eanter, to win in a > op zijn gemak capadtate,bekwaam (geschikt,bevoegd)
winnen.
m aken,bekwam en.
canterbury,muziekkastje; .'tale,lang- eapacity, bekwaamheid, aanleg, geschiktheid; vatbaarheid; bevoegddradig of onmogelijk verhaal.
cantilever, m odillon,console.
heid,kwaliteit,hoedanigheid,functie,
eantle, afgesneden hoek,stuk, brok.
capaciteit;(berglruimte,inhoud,voeanton ZrtW., kanton; ww., in kantons
l
ume;capaciteit:draagkracht,(laad-,
verdelen.
hef- enz.lvermogen; consuming >
Canton, - erêpe,zware crêpe de Chine;
koopkracht; to work at full (its
- ll
annel, zie flannel; - linem zie
utmost,the maximum) -, op volle
grass c10th (linen).
kracht (capaciteit) werken;(to aet)
eantonala kantonnaal,kanton...
in an advisory -,alsadviseur (optreeanva
s znw., zeildoek; canvas; (paklden);in his- of(as)(a)...,a1s (qua,
linnen;grof ondergoed- en voeringin zijn hoedanigheid van);measure
of inhoudsm aat;full to -, geheel
katoen, soort stramien'
, (auto- en
rijwiel-lcanvas; paklinnen'
, zeilaye; vol,niets m eer kunnende bergen'zie
ook carrying,legal,loading, producdoe
k,schilderij;eoarse-,zakkenllnnen; under -, onder zeil, zie ook
tive,storage, tank, e.a.
press 1c);adJ'.,van zeildoek enz.;- eape1,kaap;Capewines,Kaapsewijnen.
yarn, canvasgaren; ww., bekleden eape I1,cape,pèlerine,kraag.
eape 111,gelige diam ant.
met (pakken in enz.) canvas.
eanvass ww.,uitpluizen, -ziften,navor- CapelCox
zrt,straatinLondenwaarzich
SOn' Van alle kanten bezien; N7ereén der toegangen tot de effectenbeurs bevindt en waar nabeurszaken
ven, opnemen, trachten te verkrijgen (v.stemmen,klanten,abonné's, worden gedaan.
o
rders)(ookl- lor);colporteren;''no eaper.-s,kappertjes.
ing'', wij doennietaan colportage; eapful,a - ofwind, een briesje.
ook:geen bezoeken (bijsollicitatie); eapias,(writof) o beveltotinhechtenisnem ing.
- a distrbe
ict (customer), een streek
(klant) werken; ZTtW ., onderzoek, capita,per -,zie per.
discussie;werving'
,colportage.
eapitalIc),hoofdstad;hoofdletter;kapicanvasser, colporteur; klantenwerver,
taal;ook= - sum ;- and Labour, Kaacquisiteur; stem menwerver.
pitaalenArbeid;(to sell) for-?loco
eaoutchouc, caoutchouc (inz.chem.).
(verkopen); llight of -, kapltyalucht; increase ol -, k.verhogzng,
eapznw.,pet,muts,baret;doptje);kap, vl
top,deksel;slaghoedje;peperhuisje; -uitbreiding; investment ot -, k.befscheepv.jezelshoofd;screw -,schroeflegging; levy on -,ziec);to bring
sluiting; - payer, pakstropapier;
(put)in -,k.inbrengen'
,todisengage
x ort schrijfpapler; - stone, dek-, -, k.los-,vrijmaken;to lurnish -,
sluitsteen; ww.,van een dop enz.
k.verschaffen(fourneren);toinerease

capital
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eapture

apitalization, kapitalisatie.
theeompany's-,lletk.verhogen (uit- c
talize,kapitaliseren;highly -t
1,overbreiden);toinvest-(in),k.plaatsen, capi
gekapitaliseerd;zieookOvercapitalize.
beleggen (in);tomake-outof,munt
slaanuit;toprovide-,zieto furnish x; eapitation, hoofdeli
jke belasting (omto raise -, k. opnem en; to treneh
slag)(ookk - tax);hoofdgeld;- (fee,
(draw) on one's -, zijn k.aanspregrant),premieenz.per hoofd.
ken;toturn overone's-,zijnk.om- e
a
pi
tulate.capituleren (voor,to).
zetten'
:zieookdepositc),effluxlion), eapitulation,capitulatie.
reductzon, stamp c), write down eapoe,ziekapok.
(up),era..
eapote,kaqotlas;langemantelmetkap.
bj metad).,authorized -, zie share-; eapper,oplager (op veiling).
eirculatin: -, zie floating -; the eapping,afsluiting,enz.,ziecap f
'
çf
,
fz.;beeompany's -, het maatschappelijk
s
l
a
g,
t
op,
de
ks
t
uk
L
o
o
kl
pl
e
ce
)
;asa
kapitaal'
,dead -, dood k.; fixed -,
to,(a1s)om dekroon tezetten op.
vast k..
,floating -,vlottend k.;foun- eapri,whi
te -,(strogele)Napelse wijn.
dation -? zie original -; idle' zie eapriee,gri
ltliyheid).
deadN initial-.aanvangs-k.,issued eaprieious, grlllig,wispelturig;- m ood
of the m arket,grillige stem m ing der
-,uitgegeven (geplaatst)k.,zie ook
.
issue bj;joint-, gemeenschappelijk eapmriaerikt
ousness,grillig-,wispelturigheid.
k.;nom inal -,zie share x'
, original
oprichtings-k.;paid-up -, - pai; eapsieum , Spaanse peper.
uP, volgestort k.; registered -, 7ie eapsizal,het kapsi
jzen.
share -;reserve -,reserve-k.;share eapsize, kapsi
jzen, (doen) omslaan.

-, aandelen-,maatschappelijk k.;subseribed, subseribed -, geplaatst
(voltekend) k.;uncalle; -, onopgevraagd (ongestort,nog te storten)
k.;unemployed (uninvested) -, zie
dead -;unissued -,aandelen in portefeuille, niet-uitgegeven (niet-geplaatst) k.; unpaid > zieuncalled
N
) wo
rking (trading) -, bedrijfs-k.;
ZId ook propri
etor,reserve c),water
:),e.a.
ac
c)ka
sa
menst., - count (c/geà.:C/A),
pitaalrekening; - appreeiation,

eapstan Lscheepv.j, kaapstander;gangspil.
eapsul
ar,capsul
eapsule
evormig. schaaltje;
znœ.,capsule;Lchem.j

(z1mcr.), (geschatte) financiële po- stock (inz. Xmer.), aandelen-,
maatschappelijk k.;ook:bedrijfs-k.;
- sum,hoofdsom;- tax,zietax hy).
eapital II, hoofd...; hoogst gewichtlg
(ernstig); prachtig, pracht..., kapi-

een document; (d?zlcr.)op-,onderschrift, titel.
captious, misleidend,bedriegli
jk;chicaneus,spitsvonûig;vitterig.

œœ.,capsuleren.
eaptain,kapitein, gezagvoerder; Ploegbaas,m eesterknecht;-'s copy,kapi-

teinscopie(v.connossement); 'sentry(protest),zeeprotest,scheeps-,zeeverklaring; - (o1 business),leider,
kopstuk; - ol finanse (industry),
gr
ootfinancier(industrleel);thegreat
-

s of thought anë action, de grote
denkers en m annen van de daad.
w aardeverm eerdering vank.;- expenditure,k.uitgave;- lund,oprichtings- captainey, eaptainship,kapiteinsplaats.
k.
;ne
-rei
ncrease, investment, zie c); -rang;leiding.
- i
ment, k.vermeerdering: -aan- captation,captatie:listige verkri
jging;
slinkse argum entatie.
was, accresè - issue, k.uitglfte; levy, k.hefflng. heffing in eens; - eaption (jur.),arrestatie,captie;certioutlay, zie - expenditure; - rating
ficaatgehechtaan (ofgeschrevenop)
sitie; - sales, verkopen à contant;

taal, magnifiek; - initial, kapitale
beginletter.
eapitalism, kapitalism e.
eapitalist,kapitalist.

eaptivate, boeien, bekoren,lnnem en.
eaptivatlom bekoring, enz., zie captivate.
eapture znw.,het buitmaken,enz., zie

œœ.; vangst, prijs; zie ookfree c4);
ww., buit-, prijsmaken, opbrenrn
(v.schip),vangen; - a market,een
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fare
m arktveroveren;-thetrade,den han- earburettor,earburetter,carburateur.
C*KI,ASG earcase,geslacht dier, rom p;
de1bem achtigen.
car, kar,wagrn;auto; t21zzzer.l spoorge
raamte (Ar. schip enz-); wrak;weight, dressed -, schoon aan den
wagen; lorrle;(ballonlschuitje;-load
haak;
thedressed - weighs....schoon
(inz.Amer.j,wagonlading;in -load
aan den haak weegt het ...
quantities, by the-load (-loa;l@t),
ear

bi
j gehele wagonladingen;less than card c) znw.,(naamlkaarttje);(speel)-l
kaart;wolkaarde;kom pasroos;no -s,
oad lreight (lots) tx4zzzdr.l, stukgoederen;-man,vrachtrijder,sleper;
énigekennisgeving;the-,jeware;het
program ,de orde van den dag;house
be
s
t
e
l
l
e
r
(
v.
bes
t
e
l
di
e
ns
t
)
,
(
o
j
j
i
c
i
e
e
l
:
j
kargeleider;- trust eertilicate,Am er.
ol -s, kaartenhuis (/fg.); fmeestgespoorwegobligatie m et het rollend
me
enz.uff#r.:)best-,grootste aanm aterieeltotOnderpand.
beveling (
Ar.systeem enz.); it is a
earafe,Nvaterkaraf.
doubtful-,de kans op succes is zeer
earam el, caramel.
twijfelachtig; a sure (sale) -, iets
earat,karaat;gewichtjeenheid yanedel(iemand)waaropmenkanrekenen;to
stenen: new (metric, Ameriean) -, hold allthe (winning) -s,allekaar2
00,old -,+ 205 mg.;gold (01) 20
ten (troeven) in handen hebben;
-s
, 20 - gold, zo-karaats goud.
to play one's -s well, zijn troelen
earavan, karavaan;woonw agen.
earavaneer, karavaangeleider.
caravanserai,faravansera,earavangary,

goed plaatsen;to show one's -s,zlch
in de k.laten zien;it was on the -s,

karavansera;kazernewoningten).
caraway,karwij;esseneeof> kummelextract;- seeds,karwijzaad.
earhide, carbid.
e
arhine,karabijn.
earholitb - aeid,carbolzuur; - soap,

to stake all on one o alles op éen
k. zetten; Zz@
e ook sleeve ZnW.,

hetwastevoorzien (teverwachten);

throw up,e.a..
,œf&., (wol)kaarden,
(kapok) zuiveren; ved yarn, strijkgaren'
,zieook wool1);-ingmaehine,
kaardm achine.
basket, kaartjescoupe;
b)s
amenst., zbo
eep.
- board,kar
car
lize, carboliseren;-d eotton-wool,
ton;-board artieles,karcarbolwatten.

earbon, kooltstof); koolspits (ook: po
int);high - steel,staal methoog
koolstofgehalte; - hlaek, zwartsel;
- eopy, doorslag; - copy paper,
doorslagpapier; - paper, carbonpa-

tonnage; - case, portefeuille voor
'- f
olio,cardfolio:com visitekaartjes,
binatie van losbladig boek en kaart-

systeem;-indexting system),kaartsysteem ;- raek, vakken voor kaarten; - tray, kaartenbak.

pier;- printing (process), kooldruk. earder,(wollkaarder.

earbonaceous, koolhoudend,koolstof... eardigan,- jaeket,gebreid mouwvest.
earhonate znw., carbonaat, koolzuur- eardinal, hoofd..., voornaamst, cardi-

zout;- oflime(soda), koolzurekalk
(soda);ww.,carboniseren.
carbonie, koolstofhoudend, kool...; -

naal;donkerrood; - faetor (point),
hoofd-,voornaam ste factor;- num ber, hoofdtelwoord.

acid,koolzuur;- oxide, k.oxyde.
eare c1) znw.,zorg;bezorgdheid;VOOrearboniferous,koolhoudend.
werp van zorg;goo; > zorgvuldigearbonization,verkoling;carbonisering.
heid;goedezorgen;-of fafgek.:e/o),
earbonize, verkolen; carboniseren.
per adres (p.a.);thatshallbe my >
carborundum , carborundum .
dat neem ik op mij,daarzalik voor
zorgen;extrem eo the utmost o de
carbop grote bemande fles (inz.voor

zuren).

carbunele, karbonkel;
m elon, k.meloen.
earburet,carbureren,m et koolstof Vdrbinden; -ted hydrogen, (een)koolwaterstof.
Engels H andelswoordenboek

uiterstezorg;in(under)his> aan zijn

zorg toevertrouwd;to givea pareelin
the - olthecaptain,een pakket onder
de hoede van den kapitein m edege-

ven;tosendaparcelin (entrustedto)
the - ola passenger,een pakketm et
8

11i
earpenter
een passagier m edegeverl'
, conslgntig zijn mette...'
,- for,bezorgd (vol

Careen

mentsentto hi:-,aan zijn adresverzonden partijq(handle,tobehandled)

zorg)voor;to be- of,oppassen voor;
voorzichtig (zuinig) zijn met; one

should go -ly with him? m en moet
voorzichtig m et hem zign.
ook:bewaarder (v.onbeheerd goedl; earefulness, zorgvuldigheid, enz., zie
--me
w orn,
doo
careful.
,trozbe
tow
(gwe
realt
d.
) - 0n , ear
cz)
t ww.
ors
ge
n gek
eless,zorgeloos,nalatig,onachtzaam ;

with -!voorzlchtig!;zie ook com mit;
- -taker, hui
sbewaarder, concierge;

(veel)zorg besteden aan;toomueh slordig; onverschillig (voor, of);paeking(statement),slordigeverpakzorgvuldig genoeg zijn bij het...;to
king(opgave);drawnup(packed)-ly,
have a (no) - for, (niet)geven om; slordig opgemaakt(verpakt).
e
ar
elessness, zorgeloosheid, enz., zie
tohavethe -o1,belastzijn met,moecareless.
ten zorgenvoor;to takedue(alIpossible) o alle mogelijke voorzorgen earet,inlasteken (h).
nem en,niets ongedaan laten;to take eargo c), (
scheepsllading, ladinggoed,
- of,zorgen (zorg dragen)voor;pas- vracht(goed);Iistof-,ziebj;general
sen op;ook:verwerken; bedienen; a
(mixed) -, gemengde lading, stukplant large enough to take - ol these
go
ederen;hometward) -, thuis-,retour-l.;inward -, binnenkom ende l.;
eannotbeexerdsedin...,m en kan qiet

100 tons,een installatie groot genoeg
om deze100 ton teverwerken;zieook
Penny;to take - to ..., er voor zorgen, dat...'
,
shoul; he taken ...,
ookL er moet vooral op w orden gelet...;to use -, voorzichtigheid betrachten.

outward -,uitgaande1.; Peturn -,zie

hometward)x;through -,goederen
in doorvracht fper schipj; zie ook
joint:);to book -,1.aannemen (boek
en);to make up a -,een 1.opmaken;to takein -,1.innemen.
bjfcm-,lusthebben(te...);-about,zich bj dc?ncnsf., - boat, zie - steamer;book, vracht-, laadboek; - boom ,
bekommeren (geven)om;-for,geven
laadboom ; - ealeulator, ladingopom ,gevoelen voor;verzorgen,zorgen
m er; - eapacity, laadverm ogen,
voor;forall(aught)I-,mijnentwege; ne
m te; - earrier, vrachtvaarder'
,
Idonot- (whether...,whathappens), -rui
derriek, zie 'w boom ;- gear,laadhetismijonverschillig (of...,water
gerei; - hatchway, laadluik; - hold,
gebeurt); I do not - a straw (pin,
laadruim ; - line, geregelde vrachtfarthing, ete.),hetkan mijgeen zier
schelen;Ido not- to....,ik williever
dienst; - list,vracht-,cargalijst; , - serviee, vrachtKOPPS, laadrepen'
niet (heb weinig lustom)
..
.
;he
does
op
i
ni
on,
dienst;- ship,zieNsteamer'
,- shipping
not
to MXPKBSS an
hij
wil er liever geen oordeel over uit
firm, vrachtrederij; - space, laad-

spreken; any eom ments whieh you
m ay - to makw opm erkingen die u
m ochtwillen m aken;m ore than we
for, meer dan ons lief is.

ruim te;- steamer,vrachtschip,-boot.
eark, -ing eare, kwellende zorg.

earling Lscheepv.j,klamaai.
earmine,karmijntrood).
arnation,vleeskleurtig).
careen Lscheepv.jf
.
fzfc.,krengen,kielen; c
(doen) overhellen; -ing wharf,kiel- carneliam zie cornelian.
werf;znm.,krenging.
earp 1, karper.
eareenage,kieling;kielgeld; kielplaats. earp IIr vitten (op,at),bedil
len;-ing
eareer, (snelle) vaart; loopbaan, car- eritieism , kleingeestige critiek; custom ers who always - and criticize,
rière;in full -? in volle vaart.
careful, zorgvuldlg, nauwkeurig, zorgzaam ,voorzichtig;zuinig;to be - to

(
that)...,ervoorzorgdragen ...;tobe
- not to precipitate m atters, zich
wachten voor overhaasting;we m ust

be-about...ing,wijmoetenvoorzich-

klanten die steeds iets hebben aan
te m erken.
carpenter znw., tim merm an; -'s line

(scheepv.j,slaglijn;ww.,(in elkander)
timmeren;-ing,timmertmanslwerk;
- up,bij-,om-,vertimmeren.

earpentry
115
earry
earpentry, tim m erm ansam bacht; tim - earry c), dragen, mede-,wegdragen;
m erwerk.
weg-,Overbrengen,mede-,yervoeren,
loper;
transporteren; bevatten, znhouden;
carpet znw.,tapijt, vl
h
o
e
r
k
l
e
e
j
to be on the -, op ett
apnt(in be- er doorhalen (-krijgen)(v.wetsvoor-

handeling) zijn; to hring on the -, stelenz.); voeren (v.vlag);dragen
op hettapijtbrengen;-bag,reiszak,
(v.rente);aannemen(v.motie);(met
valies; - beater, m attenklopper; zich) medebrengen; pakken (v.
bben (verkopen)
eo
at,bovenste deklaag (v.asphalt);
sneeuw);(Amer.jhe
fastener, tapijtnagel; - maker,
(v.artikel); ook = x forw ard; zie
ook carrying;thatis-ingitvery fine.
tapijtwever;-rod,traproede;-slippers? stram ienpantoffels;- sweeper,
u (hijenz.)neemthet welwat alte
nauW' it eould not be earried very
tapi
ltschuier;ww.,(a1s)meteen tam ueh further, veel verder zou naen
pijt beleggen;-ing?tapijtstof.
daarin nietkunnen gaan;- thingstoo
earriage,wagen,rijtulg,coupé;wagenstel;waggon;wagen (v.schrijfmach.); far, te ver gaan; - it, het winnen
vervoer,transport;vrachttprijs) (bij
(van, against,over); - it high, de
vervoer overland); frankeeriosten;
neus in den wind steken; - oneyelf,
bodeloon (per vrachtwagen); (Wijze
optreden,zich gedragen (houden);3, 3 overbrengen (onthouden) (bij
van) uitvoering (v. onderneming
enz.);wijze van doen,houding,ophet optellen).
m etznw., - conviction, oyertuigend
t
r
e
den;
aanne
mi
ng
(
v.
mot
i
e)
;
and
bj
Depositof DangerousGoodsAet, wet
zijn;- 2000 tons deadweight, 2000
ton laadverm ogen hebben;the vessel
OP het Yervoer en den opslag van
-i
ng the goods,the -ing vessel, de
. . ol Goods hy
gevaarlijke goederen,
Sea Act,wetop het v.van goederen
boot
welke de goçderen vervogrt;
ter zee; - forwari, onder rem bours,
the motion (resolution) wasearned,
ongefrankeerd;- free,- paid,franco,
het voorstel (besluit) werd aangevrachtvrij (bijv.over land,of per
nomen; the apyointment earries no
pay, de aanstelllng geschiedt buiten
schip èn over land);- byrail,transport per spoor; - hy sea,zeetransbezwaarvan de schatkist (den lanport; - builder, ri
jtuigmaker; de); - passençers, passagiers verframe, wagenstel; - horse, w agenvoeren; it earries the right (oblipaard;- note,vrachtbrief (voor de
gation)to ...,hetbrengt het recht
binnenvaart).
(de verplichting) mede om ..., zie
earriageable,berijdbaar (v.weg).
ook right ca); zie ook authority,
earrier,vrachtrijder,voerman, sleper, consequence,day c), interest 11:),
bode (ook: private -); expediteur; liability, meaning znw., point ca),
vrachtvaarder;vervoerder Lin hetal- stock lIc1), vote ca), weight c1),
gemeen;ook:spoorweg-,scheepvaarte.a.
maatschappij enz.= ook:publie o c) verbind.,- along,medevoeren,-drajur.:eommon -);bagagedrager (v. gen, -slepen; - awap wegdragen;
rijwiel);dragerLchem.);ook = x'cycle; medenemen; -slepen (ook jigpj;
(radioj,zie- wave;(W&zcr.)postbode,
fscheepv.)verliezen,over-boord-gaan,
besteller;ore o ertsboot;-s Aet,wet
we
gslaan; - hack, terugvoeren (in
Op hetvervoer van goederen te land;
gedachte); - all(everything) hefore
by -, per bode, per vrachtwagen;
one,allesmedeslepen,allesdoenwij- cycle,transportrijwiel;- trieyele,
ken of naar zi
jn hand zetten;- fordriewielig t.; -#s 1ee (eharges),be- ward,transporteren;(opnieuwerekestelloon;- nation,vrachtvarend volk;
ning) overbrengen; döörtrekken (v.
- piyeon, postduif;-'sreceipt,kwispoorweg);(amount)earriedforward,
tantlevoordevracht;-wavefradio),
(soms:) --lorward, ,,transporteren''
draaggolf.
zie ook bring forward; - lorwar;
carrot, gele wortel, POOn; - SYKMP,
to new afcount, Op niguwe rekewortelstroop.

ning overbrengen; - mto elled

earrying
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naar het entrepôt;- pedlar,venter
(exeeution), uitvoerell, ten uitvoer
brengen; - into the ledger, boeken
(metkar);- rut,wagenspoor;-tire,
wielbandi-wheel,karrewieli-wright,
(in het grootboek); - ofl,weg-,afnm aker.
voeren; behalen (v. prijs,voordeel earwage
tage,vervoer per kar; sleep-, voerenz.);- it off (well),hetergoed afbrengen; er zich doorheen slaan;
zie ook palm l; - on, door-,voort-

zetten; volhouden,zijn gang gaan;
uitoefenen (v.beroep,bedrijf),drijven (v.zaak, handel); voeren (v.
proces, onderhandelingen: de adm inistratie, correspondentle, propa-

ganda enz.);-out,uit-,doorvoeren;
t
en uitvoer brengen,uitvoeren (v.
contract,instructies, plan, idee,beginsel), gevolg geven aan (voornemen);Lscheepv.juitbrengen;-over,
overdragen;transporteren;laten liggen (tot,till);- over (one'saeeount)
(beurst.t,prolongeren inderescontre,
rescontreren, reporteren; (amount)
earried over, zie ,
w forward;- overa
transaetion, een transactie prolonge-

r
en (heur:f.);--over (znœ.),rescontre;
-

loon; - eontraetors, slepersfirm a;
note,s.nota;- service,s.dienst.
earte blanehw to givea person -,iem and
carte blanche geven.
cartel, cartel.
earter,karrevoerder,sleper;-s,ookLsle-

persfirma,sleperij.

earton znw., kartonnen doosi.karton
voor dozen;f
'pf
e
fz.,kartonneren.
cartoon,carton:patroon;spotprent.
eartouehe,cartouche.

eartridge,patroon;balltblaA l-,scherp'e(losse)p.;- paper,kardoespapier.
earve, (voorlsnijden, kerven,splilten;
(onderlverdelen (gcœ.:- up);beeldsnijden, -houwen; graveren;zz
'd ook
ca
r
vi
ng;
one
'
s
(
own
)
way,
z
i
c
h een
weg banen;- out one's own fortune,
zi
jn eigen fortuin scheppen.
earvel-built (scheepv.t, gladwerk; vgl.
clinker-built.
jdr
be
ldho
uwe
voo
rs
Carve
i'
r,hout
(s
ani
pa
trr,of
)e-s
,vo
orr
s;
ni
jme

through,doorzetten, -voeren;volhouden;tot een goed eindebrengen;
- t
o account, op rekening stellen,
zie verder account h4), credit c4),
sn Jm es'
,
debit Z4W7.'1 - to eom pletion,volvoeen -vork.
ren, ten einde brengen;zie ook coal earving,spi
jwerk'
:-knife,voorsnijmes;
- note,Nxltanloplge zeebrief;- plank,
c),çxcess bj,extreme b),issue ca);
- with it, ten gevolge hebben,m et
snijplank;- tahle,snijbank.
zich brengen; - the shareholders eascade-amplifier Lradioj,meervoudi
ge
rsterker.
with one?de aandeelhouders op zijn casve
earilla-oil, cascarilla-olie.
zijde krljgen (hebben).
earrying, - agent, expediteur; - busi- ease I znw.,doos,(
paklkist,kast;omhulsel, étui, foedraal, bus,tromm el,
ness,expeditiezaak'
,ook = N trade'
,
koker, schede, overtrek, huls; laag
- eapacity, laad-, draagverm ogen;
- service, vrachtdienst;
tradw
(bijoppervlakteverharding,vgl.casegoederenvervoer; vrachtvaart;
harden);portefeuille,houder;Ldrukk.j
letterkast;zie ook casing;paeking -,
tralfie, goederenverkeer.

catt c,)znw.,(tweewielige)kar,wagen;
to put the - hefore the horse, de
paarden achter den Wagen Spannen'

œœ.,per kar (Fagen)vervoeren,slepen;-e4andGeliveredfajgek.ke.& d.),
bestelgoed; -ed luggage,bagage als
bestelgoed.

bjsamenst., - grease, wagensmeer; horse, wagen-, karrepaard; - load,
ka
rrevracht (ook fig.j; - note,vergunning tot het overbrengen van belastbare goederen van het ene entrepôtnaar het andereof van het schip

pakkist; upper (lower) - (#rukk.),
kast voor kypitale (kleine) letters;
-s (lor bindm g), (losse) (boeklbanden; a - of goods, een kist goederen;-boards,k.nhout (plankjes);bottle, (kleinq) mandefles; - room,
(letterlzettern; ww., in k.(n) enz.
doen; insluiten, om wikkelen, overtrèkken;-d goods,in k.(n)verpakte
goederen.
ease 11 c),geval;zaak;rechtszaak,geding,proces;rechtsgrond; toestand;
yours is a strong -, u staat sterk;

ease-harden
there is ng
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er zijn geen rechts-

eash
ten aanzien Van ,tegenover,wanneer
het geldt;izl tlle - ol shipm ents to
naar
de
V.
S.
in t
the '
IJ.
S.A.
,bi
j;(voo
rhe
)verschepingen
- of X an

gronden aanwezig; there seenzs to
be a - 1or elaim ing dam ages, het
kom t ons voor, dat er alle grond
bestaattothetvorderen van schadeexeeptlonwasmade,ten aanzien v>n
vergoeding;this being the - ..., der(voor,tegenover) X werd een uzthalve, onder deze om standigheden,
zondering gemaakt;zie ook need c).
met het oog hierop; as the - m ay case-harden, cementeren:(
verlharden
be, naar bevind van zaken; al naar
(aan de oppervlakte,v.ijzer,staal);
het uitkom t; or ..., as the - m ay
-pd (/ïg.),verstokt.

1ijk
be
,...,
..;(of
lt)may
event
be
ueel
a,respectieve- case*
m te),caseïne:kaasstof.
where ..., casemçnt, openslaand venster (ook:
hetkan een gevalzi
jn waarin (waar- window/;- stays,steunroeden (v.
bij)...;their - isthat ...,zijvoeren eas
raa
m).
eous, kaasachtig.
aan,dat ...;it is not a - ol ...,ookt
hetgaaternietom ...;- ofeonseienee, eash c1)znw.,(
gereed)geld,contanten;
gewetenszaak; zie ook need c),
kastgeld); (à)contant; kas, cyssa;
e.a.; - law,recht gegrond op prece6/- > 6 sh. contant; - 28th insto
valuta28dezerisupplyof> geldvoordent; - reports.jurisprudentie.
ww.
,
a
e
l
e
a
r
eo
ul
;
be
br
o
ug
ht
raad, voorraad contanten; hard >
bjmet
against them ol ...ing, het kon ten
klinkende m unt; loose o los geld;
stelligpte worden bewezen,datzij...;
net -,zienet11cW.;petty -, kleine
kas; ready -, baar (gereed) geld,
to build up (make out) a - for
specie;small-,klein geld;sr plus-,
(against), alle argumenten verzameovertollig kasgeld; - less 2 % dis1en voor (tegen);they haveno > zij
staan (in rechte)zeer zwak;to make
eount,contant met 2% korting;to
the best - for, de zaak zoveel m ogebalaneethe-,dekasbalansopm aken;
he
t
ui
t
l
e
gge
n
van;
eheeking of the > kasopnem ing; to
lijkma
inke outvoo
(torde
prov
ele) one's-,zijn
to
keep the -, de kas houden;to m ake
up the -,de kas opm aken;to pay >
goed rechtbewijzen;to make out a
strong o stgrk staan (in rechte);
contantbetalen,vgl.ca);ona -hasis,
zie ook to bulld up a-;to put(set)
(à) contant; the - taken, het gethe > het geval stellen;putting the
beurde geld.
thus,indienwi
jhetg.aldusstellen; ca) metvoorz.,foro (à)contant,voor
zieook arise,dismiss,hear,meet1è), contant geld; 5% (discount) for>
e.a.
5% korting voorcontant;f25 in -,
f25aancontanten;balaneein o saldo
c) mct VOOTZ., ixl> ingeval;voor het
geval (dat);in any > in elk g.
Jnot >an
creditzijde;ook= x,balance;tobe
xn any o in geen y.;in exeeptlonal
m > (goed)bijkas zijn;topay in -,
in geld betalen;to put a person in >
(very speeial)-s, ln uitzonderingsiem and dekking zenden; to be out
gevallen; to he in goo; (evil) o er
goed (slecht)aan toezijn;asinmy-,
(
short)ol-, niet(slecht)bijkaszijn;
balanee out of o saldo aan debetge
lijk zulks met mij het g. is; in
m ost -s,in dem eeste g.n,doorgaans; c.
a)
zijde;per -,per cassa.
ixl ng -1 in geen geval, onder geen
beding'
,m no - should we ..., in geen

verbind., - against ioeum ents,
contant tegen docum enten; - at

g.
moeten wij...;in thepresent- (the
before us),in het onderhavige g.;
in a sad > in droevigen toestand;
in (those) -swhere...,in (die)g.n,

bankterls, geld bij bankiers, ,,bankiers''(op balansj;- down,(prompt)

dat...; in - of need, in g.van nood;
in - of this settlement being effected,

contant; - in advanee, vooruit te
betalen; - in hand,geld in kas,kasvoorraad, kassaldo, saldo in kas,
kassa; ixlhand and at bankerss

ingeval (indien) deze verrekening
plaats heeft;in the - o1,bij,voor,

kys en kassiers''(op balans);- on
dehvery fajgek.lC.@.D.),onderrem-

eaehier
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cast
bours;C.tl.ll.pareel,verrekenpakket; casing,overtrek,omhulsel,om kleedsel,
C.O.D. serviee, remboursdienst; to
verpakking, dekkleed,hoes,beklesend on C.O.D. term s, onder rem ding; (techn.jmantel,kast,huis;foe-

bours verzenden;- with order, bij

draal,koker;bekledingsbuizen(v.pe-

vooruitbetaling; - within six weeks,
troleumboorgat);(worstldarm;-concontant binnen zesweken.
erete, betonkisting; -head gasoline,
bjww., te gelde maken, verzilveren,
gasbenzine (handelsben.j; - paper,
incasseren,wisselen; to get -ed, verpak-,om slagpapier.
zilveren, zich laten uitbetalen; - easkznw.,vat(
metrechtewanden)(gew.
up, de kas opmaken; L
g
e
me
e
nz
.
j
opkleiner dan ,,barrel''),ton;Dutch -,
dokken.
(boterlvat van 112lb.;bythe -,per
c)metznœ.en in sam enst.,- aecount,
(bijhet)vat;in the-,op fust; f
zzic.,
kasrekening; - advanee, voorschot
vaten,in vaten doen; op fustdoen.

i
n contanten;- assets(W?zlcr.)zi
l emw easket?kistje,doos,cassette,
resources; - audit, kascontrole; - eassatiom cassatie;zie ook court tz1).
balanee, kassaldo;- bonus,uitkering
in geld; extra-dividend; - book

eassava, cassave,m aniok;tapioca.
easserole, kastrol:stoof-,braadpan.
Lafgek.: C/B), kasboek, -journaal; eassia, cassia, kaneelsurrogaat; kassie
petty - book, klein kasboek; - hox,
(-boom);-bark?c.bast;-buds,c.knoppen;- oil,c.olle.
geldkisttje),-trommel;-buyer (eus-

tomer), contante koper (betaler); eassolette,reukvat,-doosje.
- eolum n,geldkolom ;- eredit, voor- east J,) ww.,werpen,af-, neer-, ui
t-,
schotinrek.courant;Lschotl.jblanco
wegwerpen;Ltechn.jgieten;kromtrekcredietin R/C;- delieit(delieieney),
ken (v.hout);optellen,(uitlrekenen,
kastekort;- desk,cassa;- discount,
calculeren Lboekh.j; uitbrengen (v.
korting voorcontant;- displaeem ent;
s
temmen); van (iemand) winnen in
geldverplaatsing;- dividend,''cash'
een proces; zfc ook casting; - a
dividend, uitkering in contanten;

entry (item), kaspost;- keeper,
kashouder, kassier; - note, m untbi
ljet; - olficw kas (kant,oor
); paym ent, contante betaling'
- posit
ion,kaspositie;- priew pr
ijsà contant; contante waarde'
, - prize,
ge
ldprijs; - receipts, kasontvangsten; - register, kasregister; - resources?kasmiddelen:- revision,kasinspectle;- sale,verkoop à contant;
- surplus, kasoverschot; - system,
stelsel van contante betaling'
, verkoop à contant;- takings,ontvangsten aan de kas; - term s,condities
voor contant; to deal on - term s,
contante zaken doen; - till, zie 'w
register'
, - transactions, contante
zaken; - value, contante waarde;
- voueher, kasbon.
eashier znw.,kassier:kashouder;head

eerstekassier'
,-'sdesk,kas;ww. (gd#
meenz.j,afdanken;zijn congégeven.
eashmere (- wool, shawl),cachemir;
j
- cachemiren sjaal.
eashm erette, imitatie cachemir.
cashless, geldeloos.

halanee, het saldo trekken; - loose,
losm aken,-gooien;losraken; - star-

(Iar-lboard Lscheepv.j, over stuur(bak-lboord vallen; zie ook adrift,
anchorc),ashore,doubtca),eyec1),
l
eadas
Ic)
,lot c1),shadow znw.,e.a.;
- br
st cokw gietkoper, -cokes; iron, gletijzer; --iron? gietijzeren;
fjig.j hard, vast;onbulgzaam,star;
zie ook rule c1).
ca)verbind.,- about, (overal) zoeken,
omzien (naar,for);bijzichzelfoverleggen; (scheenv.jden boeg wenden;
-aside,ter zi
lde leggen (werpen);down, terneerslaan, -drukken; away, wegwerpen; doen stranden'
,to

be - away, schipbreuk lijden Look
/fg.) - baek (jig.j, teruggaan (tot,
tol;- in,zielot J,
1);- ofl. af-,van
zich werpenàafleggen (v.kleren,gewoonte); (zlch)losgooien (v.schip);
zieookca);- of1eopy, proefpaginat's)
zetten'
, --ofl,adj.,afgedankt;znw.,
afgedanktpersoon(kledingstukenz.);
--on, aangegoten;- out, uitwerpen
Look jig.t, verjagen; uitschieten'
,over (/ïg.),laten schieten'
,- up,op-

eaeter
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cateh
vuur laten halen; ww. L
w erpen, -slaan, -richten; optellen,
s
c
he
e
pv-),
berekenen.
katten.
b4znw.,worp,gooi;het(uitlwerpen;het eataelysm, zondvloed;cataclysme,ge-

(uitlgeworpene;berekening,samen-,

weldige ommekeer (beroering,ramp

q.plaat;- up, (het) optellen,optell
lng; - vote Lsonls: voiee), beslissende stem .
eastle, (to builG)- sintheair(airy-s),
luchtkastelen (bouwen); - huilder,
wie luchtkastelen bouwt, f6ntast.
castor1,bevergeil;-beans(oil),mcinuspitten (-o1ie).
eastor 11 (ook: caster), (gaatjeslbus,
strooier; kleinwieltje,rolletje (onder
stoelenz-); (setof)-s,olie-en azijn-

e
atalytie Lchem.j,katalytisch.
catastrophe, catastrophe, ram p; to

optelling ; vorm , afgietsel, cliché;
enz.).
soort, type, aard; tint, zweem ;to catael
ysmal, (als)van eencataclysme;
have a bluish -, naar het blauwe
geweldig,fataal:
zwem en; the total - was 50, er eatalog (Amdr.
),zze catalogue.
werden 50 stem men uitgebracht.
eataloyue znw-, catalogus;notitiën (v.
caster, zie castor ll.
veillng) as syeeified in the -, ook:
casting,gietstuk; -s, g.waren,-werk;als breder bn notitiën omschreven
hottle, spuitfles; - house, m etaalfveiling);ww.,catalogiseren.
gieterij; - ladle, g.lepel; - m ould, eatalysis Lchem.j,katalyse.
g.vorm ; - net, werpnet; - plate, eatal
yst fchem.),katalysator.
result in a -, op een c. uitlopen.
eatastrophic, noodlottig; wereldschokkend.

eateh c1) çç,
œ., (oplvangen; vatten,
pakken,gri
jpen;betrappen;te pakken krijgen; (inlhalen; halen (v.
trein,boot);(blijven)haken, klemmen; qakkrn (v.schroef enz.);bes
mettelljkzign;zichverbreiden;ook=
stel; - Sugar, strooisuiker.
'w on; catehing, ookl aanstekelijk,
eastoreum? zie castor 1.
besmettelijk;pakkend,aanlokkelijk;
bedrieglijk; - one's attention,
easualak.,toevallig,casueel,terloops;
los,niet vast,ongeregeld,onmethoiemands aandachttrekken; - (fire),
vlam vatten; tobeeaughtin a storm,
disch,nonchalant;- buyers(eustomdoor storm overvallen worden;- the
e
r
s
),
on
ge
r
e
ge
l
de
a
f
ne
me
r
s
(
kl
a
nt
e
n)
;
m eanlng of, (de betekenis) vatten
l
abo
ur
e
r
(
wo
r
kma
n)
,
l
os
we
r
kl
na
n;
- profits,toevallige baten;- rem ark,
(van); zie ook eye c1), fancy c),
losse opm erking;znw.,los werkm an;
glimpse,hold :),sight c1),e.a.
toevallig bezoeker.
ca)verbind.,- at,(aanlgri
jpen,grijpen
easualness, toevalligheid.
naar;gretig aannemen (v.voorstel);
easualty, ongeval;verlies, sterfgeval;
he caught atthe idea,hi
jgreep het
denkbeeld aan; - at words, over
e
.s to ships(atsea),scheepsrampen;
woorden vallen;zie ookshadow znw.
list,lijstvan ongevallen (ongelukke
n,
s
c
he
e
ps
r
a
mpe
n,
ve
r
mi
s
t
e
n)
.
dFl StPaW J) ZFlW7.;- On (
gemeeftz.j,
easuist, casuïst.
ingang vinden,opnem en,pakken,er
casuistietal), casuïstisch.
ingaan;- on to,(zich)hechten (vasteasuistry,casuïstiek;haarkloverij.
klampen) aan; - up, (haastig) opeatznw.,kat;ook = xhead;to let the nemen; aan-,overnem en;in de rede
out of the bag, het geheim verklapvallen,terechtwijzen;inhalen;- up
arrears, achterstand inhalen.
pen;to waitforthe- to jump,tosee
whieh way the - jumps, de kat uit b)znw.,vangst;(het) (oplvangen;lokdenboom kijken;-sanddogs(Amer., middel; aanwinst;voordeeltje;houvast,greep;klink,haak,knip,vang,
gemeenz.),uiterstspeculatieve fondpal,wervel;strikvraag;a good -,een
sen; 9s eye katoog (edelsteen);harping Lscheepv.j,zwichting;-head
go
edevangst;itisnogreat(apoor)o
het is niet veel zaaks;there is a - in
(scheepv.j,kraanbalk;-'spaw,werkit, ersteekt wat achter.
tuig Ljig.); to make a -'s paw ofa
persom iemand de kastanjes llithet c) samenst-t eropy tussencultuur,

eatehm ent-basin
120
cauter
onderteelt;- A ain,wetering;afvoerveetentoonstelling; - steamer, veeboot; - tender, veehoeder;- trade,
kanaali-linw kortpakkendopschrift;
veehandel;- truek, veewagen.
reclame-artikel'
,--penny,ak.,kecla-

meachtig,bedrieglijk; znw.,bou'-'qbedrog,bedrieglijkereclameireclameartikel; - phrase, leuze, phrase; weight, (van een)gewicht zoalshet
uitvalt; -word, steekw oord;custos
(drukk.j;ook = owphrase.
eat
ehment-basin (-area), neerslag-,
stroom gebied.
eatqhy (gemeenz.j,pakkend,aantrekkellJk,verlokkend; bedrieglijk.

eaueho (dmdr.),niet-gerookteinlandse

bedienen;-ing, ook: provland,consum pl,
ie;all tastesare -et
l for, het

worden gezocht in ...;to make eom m @n
with, gemene zaak m aken
m et; to show -,zich verantwoorden,
zijn eis m otiveren;to show suffident

rubber.
eaudle, kandeel.
cauf, visbun, -kaar.
eauldron, grote kook-, brouwketel.
eauliflower, bloem kool.
caulk, breeuwen, kalfateren; koken:
dichten v. ketelnaden; -ing ehisel,
kookbeitel; - eotton,breeuwkatoen;

ing iron (mallet),breeuw-,kalfaati
j
z
er (-hamer).
eaulker, breeuwer.
eategorp categorie; to eom e under eausal! oorzakelijk,causaal.
(w*
lthin) a -, onder een c.vallen eausality, oorzakelijkheid,causaliteit.
(toteen c.gerekend moeten worden). eausatiom veroorzaking.
eatena, (samenhangende)reeks.
eausative, veroorzakend; oorzakelijk;
eatenary, eatenarian, ketting
to be - of, veroorzaken.
eatenatw aaneenschakelen.
eause znw., oorzaak, (beweeglreden;
catenation, aaneenschakeling.
aanleiding;zaak;(rechtslzaak,proces;
eater (gdœ.:- for), approyianderen; the - lies in ..., de oorzaak m oet
-

eateehm cachou, catechu.
eategorieal, categorisch.

is ons strevgn,de wensen van het
gehele publlek te bevredigen, wij
wensen elk wat wils te geven; this
industry -s for the exporttrade,deze
industrie werktvoor export;- to the

popularprejudiees,rekening houden
me
t (zich richten naar)devooroordelen van het publiek.
eaterer,leverancier (ïnz.v.levensmiddelen);cuisinier;proviandmeester.

-,zijn eisvoldoendekunnen motiveren,voldoende gronden aanvoeren;
for eomplaint(alarm,anxiety;eongratulation), reden tot klagen (ongerustheid; verheugenis); zie ook
plead, proxim ate, rem ote, worthy,
e.a.; - list (jur.), rol;ww-,veroor-

zaken, bewerken, aanrichten,laten,
doen,zorgen,maken dat...;lags are
used to - the hales to retain their
orlginalshape,m en gebruiktlatrepen
om de balen haar vorm te doen
eathode felectr.j, kathode: negatieve
behouden; - a bill to be protested,
pool; Lradiojgloeidraad (v.lamp).
een wissel laten protesteren;zie ook
eattle,(rundlvee;butehere; -,geslacht
vee; dairy -, m elkvee; slaughter -,
proxim ate en vacancy.
- for s
laughter,slachtvee;horned -, eauseless, ongegrond, ongem otiveerd,
hoornvee;live -,levend vee;pedr ee
zonder oorzaak.
(blood) -, stamboekvee; small -, causer, veroorzaker.
klein vee; stud o fokvee; - hox, causeway,dam ,verhoogdeweg;straatdichte veewagen; - breeder, veeWeg.
fokker;- breeding,veeteelt;- dealer, caus
tie adJ'.,brandend,bijtend,scherp
veehandelaar;- food, veevoeder;(
oo
k jig.j;- potash,kaliloog;- soda,
m arket, veem arkt; - oil-cakes,veecaustische (bijtende) soda; znw.,
koeken; - plague, veepest; - post,
brand-,bijtmiddel.

eaterpm ar,rups;tractorop rupswielen;
- wheel, rupswiel.
eatgut, darmsnaar;stram ien.

ranrh,rangw run, station, veçfok- eaustieity, bijtende eigenschaptpen);
kern,-park,vetweiderij; - raising
(/fg.)sarcasme.
(rearing), zie - breeding; - show, eauter,brandijzer,-middel.

cauterlzation, het (uitlbranden,dichtschroeien.
cauterize,(uitlbranden,dichtschroeien.
eautery,brandijzer;brandmiddel; ook

eem entatlon
paym entofthe lnterest-s on July 1,
van 1 Juli af wordt de rente-uitkering gestaakt;the firm has -d to
exlst, deze firm a bestaat niet m eer

waarschuwing;berisping;(zeld.jcaut
ie,waarborg Look:-m oney);weadvise- in dealing with thisfirm ,in uw

lrom,ophouden met;-(
from)work,
den arbeid staken, ophouden met
werken; znw., without > zonder
ophouden.

eauterlzation
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= cauterization.
eaution znw., om -, voorzichtigheid;

(heeft opgehouden te bestaan); -

transacties,m et deze firm a is voorzichtigheid geboden;toexereise(use)
in ..., om zichtigheid betrachten

eeaseless,onophoudelijk.
eecity,blindheid (gew.jig.j.
eedar znw., ceder; - wood, c.hout;
bij...; asa matterof-,voorzichtigadj.,cederhouten.
heidshalve'
, with -. bedachtzaam , eede,afstaan,cederen,afstand doen van.
.

m et overleg,voorzichtig;ww.,w aar-

eedilla, cedille.

schuwen (voor,against,notto...);tot cedrol,cederkam fer.

voorzichtigheid m anen.
ceil1 plafonneren.
eaut@ionary, waarschuwend,waarschu- ceilm g, plafond, zoldering; (
scheepv-j
WlngS...
wegerting).
eautious, behoedzaam , om -, voorzich- eeladon, bleekgroen.
tig, beleidvol; -ly, ook: m et over- eel
anese,celanese:soort kunstzijde.
leg;to be - (notto,how to)...,op- eelehrate-, vieren; den lof verkondigen
Van ' 4,verm aard.
Passen @*@
eave znw.,hol,grot;af-,inkalving'
,wlf.
'., eelebration, viering.
uithollen; - im af-, inkalven; toe- eelehrity, verm aardheid, celebriteit.
geven,hethoofd buigen,hetopgeven, eelerity, snel- vlugheid,spoed.
ondergraven'
, indeuken; inzakken, eelery,selderi
j.
- st
celestial, zie horizon ZnW.en latitude.
orten enz.

eaveat (jur.),verzoek tot stuitinç of
opschorting van zekere gerechtell
jke
handelingen,protest,oppositie,w aarschuwing; oppositie tegen octrooiaanvrage of -vernieuwlng; to enter
(put in! file) a -, een verzoek (zie
boven)lndienen,protestaantekenen,
opponeren; - em ptor, de regel dat
een kopgr geheel voor eigen risico
koopt bljafwezigheid eneruitdrukdelijkeofimplicitegarantie van den
verkoper.
eaveator, opponent, vgl. caveat.
eavendish, geprrste tabak.

eell,cel,afdeling,kluis;(electr.jelement.
eellar znw.,kelder;vast-s,uitgestrekte
k.ruimten; - boss (x4??zer.), zie cellarer; - bottle, k.fles; - flap, k.luik;
ww., (inlkelderen,in eenk.bewaren;
long -ellwine,belegen wijn.
eellarage, kelderruim te;k.huur.
eellarer,kelderm eester.

eellaret, (likeurlkeldertje.

eellophane, cellophaan.
cel
he
lul
mar
d.
,celvorm ig,cel...; - shirt, net-

eellule,celletje.

eelluloid, celluloid.

eellulose 1, celvormig.
eaviarte),kavlaar.
eavilznœ.,vitterij,haarkloverij,chicane; eellulose II, cellulose.
beyond (without)-,buitenkijf;ww., eenlent znfzzr, cem ent,tras; kit;bindddel; (/zg.)band;''CementsM,aanvitten (op, at, ahout), chicaneren. mi
eaviller, vitter, haarklover,chicaneur.
delen Associated Portland Cem ent
eavitp holte.
cay, eilandrif, zandbank.

M an., Ltd; - bricks, c.stenen; -

slab,c.plaat;-sand (etone),c.tzandlsteen; - wash, c.saus; ww-, cem encayenne(pepper),cayenne-peper.
eease ww., ophouden (met), staken, teren, kitten, verbinden; (/fg.)bevestigen, verbinden, hecht m aken;
(
beleindigen,laten varen;- (tohave
d)to....nietlanger(meer),ophouverstevigen (v.relaties enz.).
den (opgehouden hebben) te...; eem entation, cementering.
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eeroplastic
eem entitious
eem entitious, - m aterials, grondstoffen
ook dead c); - bit, centerbooràvoor cem entfabricage.
board Lscheepv.), (boot met) klelzwaard; - line, hartl
eensor znw ., censor; ww., censuur uitijn'
, - piece,
Oefenen over; this w ord was -ed,
pièce dem ilieu;- Puneh,centerpons.
dit w oord werd door den censor bj adi.,centraal,r
xl1(1(1er1....
geschrapt.
c) œm., (zich)concentreren (op,(uplon,

eensorial, (als)van een (den)censor.

tsensorious,vitterig,streng critiserend.
eensorship, ambt van censor; censuur.
eensurable,laakbaar,beri
spelijk.
eensure znw.,berisping,afkeuring,ver-

oordeling; (
ze!#.) censuur;voteof-,
m otie van afkeuring; to pass - om
(ongunstige)critiek (uitloefenen op;
œ ff?.,beri
spen,gispen,afkeuren,(be)-

critiseren.
eensus? volkstelling.

eent (zn,verbind.j100;lx
4??zcr.lcent=
îjïoodollar;zieook percent.;-per-,
100 % ;ook:woekerrente.
eental,gewichtvan100lb.(fnz.v.koren).
eentenarian,honderdjarigte).
eentenary adj.,honderdjarig;znw.,honderd jaar;eeuwfeest.
eentennial (fnz.Amer.),ziecentenary.
eenter tdrzler.l,zie centre.
eentesimal adj., honderddelig'
, znw.,

inJin,in);samenkomen (in,in);het
mlddelpuntbepalenvan,Ltechn.)centreren; all our hopes are -(
l in ...,
al onze hoop is gevestigd op; his

eommentsmainly - upon ..:?zijn opm erkingen gaan hoofdzakelnk over...;
our thoughts shoul; be -(
1on ...,wij
moet
en
onze
a
andac
ht
(
den
blik)geheel richten (
gericht houden)op
c
entrietal), middelpuntig,centraal.
eentrilugal, centrifugaal, middelpuntvliedend; - forew m .e kracht;- m aehine, centrifuge; - pump, centri-

fugaalpom p.
eentrduge, zie centrifugal.m achine.
eentripetal, m iddelpuntzoekend,centripetaal.

eentum (ïn,telegrammenj,per centum
(% ).
eent
uple znw.,honderdvoud;adj.,honderdvoudig; œœ.,verhonderdvoudi-

/ honderdste deel.

gen.
centi, -gradw honderdgradig; 20O -- eentuplieate,zie centuple;ln -, inhongrade, 20O Celsius; -gram m e, cenderdvoud.
tigram ;-litre,c.liter;-m etre,c.m eter. century, eeuw .
eentner, centenaar.
eeram ieadJ'
.,pottenbakkers...;znw.,-s,
- art, ceram iek'
, - industry, aardeeent
r
a
l
c#j
.
,
c
e
nt
r
a
al
,
mi
dde
ni
ho
of
d.
;
''Centralsg', aandelen N ew-York Cenwerkindustrie,-fabricage.
tral Railway;- agency,hoofdagent- eeratw w aszalf.
schap;- departm ent,centrale-,hoofd- eere. - c10th, gewast doek,w asdoek.
afdeling; - depot, centraal-,hoofd- eereal adJ'., graan...; - erop, cultm e,
values,graanoogst,-bouw ,-waarden;
dépôt; - heating, centrale verw ar-

ZTtW., -s,granen; ta4??zer.l gruttersw aren .
emonial adj.en znw., ceremonieel;
in hetcentrum liggend;znw.lx4mcr.l, eer
to observe a -,een c.in achtnem en.
(
t
e
l
e
f
.
l
c
e
nt
r
a
l
e
.
eentrality,centraliteit:centrale ligging. eeremonious,vormeli
jk,plechtig.
eerem ony? cerem onie; plichtpleging,
eentralization, centrallsatie.
eentralize, centraliseren.
vo
rmelljkheid;to useno-,geen omlag m aken;to stand on -,Op de voreentre c) znw., centrum,middelpunt; s
m en staan;without-,zonderom slag
spil,as;(table) -,zie table bj;agrieultural -s, landbouwcentra; in a
(complimenten).
kusy -, ookk op drukken stand; eeresin,ceresine,aardwas(geraffineerd,
eom m on -, verenigingspunt; our
vgl.ozocerite).
various -s in the East,ook:onze ver- eerise, kersrood.
schillende ondernelningen in lndië;- eeroplastie adj., in was gemodeleerd;
ceroplastisch; znœ., -% wasm odeolattraction, aantrekkingspunt Look
lering;wassen beelden.
!ig.4;- ol gravity, zwaartepunt;zie
m ing; - managem ent, hoofdleiding,
- di
rectie;- position,centrale ligging,

eertain
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chain
eertain, zeker,verzekerd,stellig,vast;
de verklaren wij;zie verdercertified.
to-m orrow -,beslist m orgen;- doe- eertitude, zekerheid; verzekerdheid.
uments,zekere (bepaalde)documen- eerulean, hemelsblauw.
ten; to m y - knowledge, naar ik z. eeruse, loodwit.
weet;a - M r Sm ith, een z.e heer S.; cerusite, cerusiet,loodcarbonaat.
I willnothe -, ik durf hetnietm et eervelat,- (sausage),cervelaatworst.
z.heid te zeggen; they are - to be eessf
lerl.,Schotl.,W .-lndië)znw.,be-

lasting,cijns;œœ.,belasten,aanslaan.
sueeesslult zij zullen z.slagen;tohe
- of,z.zljn (zich verzekerdhouden) eessation, (het) ophouden, schorsing,
stilstand;owing to the - of supplies,
van;to m ake - (about),zich vergewissen (omtrent);to make-ofone's
wegens het uitblijven van nieuwe
voorraden.
profits,zichvanzi
jnwinstverzekeren;
for-,zeker,metz.heid;-ly,z.,stellig. cesser (
jur.),het eindigen (v.termijn,
eertainty, zekerheid; to (for, o1) a -, do
aansprakelijkheid enz.lëhetnietvolen aan zekere verpllchtingen gezeker, stellig; eould you say with
any (amount o1)- ...1,zoudtu m et
durende zekeren tijd.
enlge zekerheid kunnen zeggen...?; eessiobonorum (Schotl.j,boedelafstand.
it is known alm ost to a - @**F m en eession,cessie,afstand;herverzekeringsweetbijnazeker...;zieookprobability. post.
eessionary cessionaris.
eertes fveroud.j,zekerlijk.
eertilicate znw., certificaat: verkla- eesspool,zi
nkput Look jig.).
ring, getuigschrift, bewils, attest, eeteris paribus, ceteris paribus: onder
attestatie,acte,diplom a;ooklm antel
overigens gelijke omstandigheden.
(v.aandeel);to hold a -,inhetbezit eetin, walschot-, sperm acetivet.
zijnvan een certificaatenz.;gediplo- ehafe ww., (warm) wrijven, schuren,
meerd zijn;to issue a -,een c.enz.
schaven; (zich) ergeren (opwinden)
(over,at);zieookchafing'
,znw.,wrijafgeven'
, - of membership, bewijs
ving,schaving; ergernis.
van lidmaatschap;- oforigin,c.van
oorsprong,bewijsvan herkomst;zie ehaffznw.,kaf,haksel;prulgoed;(not)
ook birth, builder, death, healtll,
to be eaughtwith -,(niet)gemakkeprovisional,registry,sharel1c)enc), lijktebedotten;zieooksift;- eutter,
hakselbank,-m es;- m aehine,h.m atonnage,e.a.; f
,
cœ.,een c. verlenen;
chine;- mixture, kafm engsel; ww.,
m achtigen; diplomeren; rehabiliteren;zie ook bankruptznw.
hakken (v.stro enz.);bedotten.
eertilieation,verklaring,attestatie,ver- ehaller WW.t m archanderen, loven en
bieden,schacheren;- away.verkwanzekering, waarborging;diplonaering;

selen;znw.,gemarchandeer,gepingel.
(bij overdracht van aandelen vertegenwoordigd door één certificaat) ehaffy, kafachtig, vol kaf;prulllg.
verklaring op de overdracht dat chafinp - di:h, komfoor; - gear,bekledlngsmateriaal(voorkabelsenz.).
de betrekkeli
jke aandelen onder de
berustingder vennootschapzijn;-of ehain znœ., ketting,keten;reeks (ook
transfer,(schrifteli
jke)erkenningder
jig.j,aaneenschakeling;meetketting
(66 Eng.voet);schering (v.weefsel);
overdracht (van aandelen,door de
filiaalbedrijf;-s (jig-),boeien,ketevennootschap).
eertified,gewaarmerkt,enz.?zie certify;
nen; - of proof, bewijsreeks; ww.,
aan den ketting leggen;m et een k.
gediplomeerd; ook: ,,gezlqp'' (onder
sluiten; ketenen, vastleggen Look:
polissen enz.);- eopy,gewaarmerkt
afschrift;- warehouse,door de Assu- up);(/fg.)binden,boeieh.
rantie-Mi
jen goedgekeurd entrepôt; bjsamenst.,- bolt,grendelaan deurkettingà-bridge,k.brug;- eable,anzie ook cheque :).
kerkettzng;- coupling, k.koppeling;
eertify, waarmerken,attesteren;legaliseren, viseren,bekrachtigen'
,verkla- plate (scheepv.t,rustijzer;- plate
bolt, puttingbout; - rule, k.regel;
ren,betuigen,verzekeren,certificeren;
thisis to -,we do herehy -, hiernae- stitch,k.steek; - steres tXzzzdr.l,

ehainlet
12i
chanee
ziem ultiple stores;-towage, k.sleep- ehallengeahle, betwist-, aanvechtbaar.
dienst; - wale Lscheepv-j, rust; - ehallie, ehallis, (halflwollen bedrukte
wheel, k.wiel.
m ousseline.

ehainlet, kettinkje.

ehalybeate,ijzerhoudend.

ehairznw-,stoel,zetel;leerstoel,kathe- ehamber, kamer; vertrek, ruimte (
in
der;voorzittersstoel,voorzitterszetel,
m achinerietinstallatie),oven (v.fornuis); (sluzslkolk; -s, vertrekken;
voo
rzitterlschap);to address the -,
zich tot den voorzitter wenden; to
raadkamer;(advocatenlkantoor;First

take(leaveyvacate)the -,devergadering openen(sluiten);intheabsenee
ofMrY the-wastaken hyMrX,bij
afwezigheid van den heerY werd het
voorzitterschap waargenom en door
den heer X; to occupy the -,to be
in the -, presideren,als voorzitter
optreden,devergadering leiden;with
M r Sm ith in the -, onderpresidium
van den heerS.; to eallto the -,tot

v kiezen;- bottomer (eaner),stoelenmatter;ww., installeren (als v.).
ehairmanyvoorzitter;- of the (Boar;
o1) Direetors of the X Co.,- olthe
X Co.,president-commissaris (voorzitterv.d.raadvanbeheer)derX Mij.
ehairm anship, presidium , voorzitterschaq.
ehaleocxte, zie copper glance.
ehaleopyrite, zie copper pyrites.

(Seeond)-, Eerste(Tweede)K.;-of

Com m eree, K .van Koophandel;- of
Shipping, V er. v. Eng. Reders; eounsel, advocaat die uitsluitend
consult geeft;diens advies.
ehambray, gingan m etgekleurde schering en witten inslag.
ehamferznw.,afschuining,schuinekant;
groef;ww.,afschuinen'
,frijnen,groeV en .

ehamois,gems; - (leather),gemzetnlleder, zeemleder; - skhb gem zevel.
eham oisette, pluizigehandschoenstof.
eham om ilw zie cam om ile.
eham pagnw champagne.

ehampaigm open vlakte; (/fg.)veld.
ehamperty,(ongeoorloofde)bijstand aan
een procederende onder beding van
aandeelin de profijten.
eham pher,zie cham fer.

eham pion znw., kam pioen,kampvechehaldrom kolenmaat (+ 13 h1).
ehalk znw.,krijt, crayon;krijtstreep; ter (voor,for);œœ.,opkomen (strijl,y a long -, by long -s Lgemeenz.j, den)VOOr,voorstaan.
verreweg; nos by a long -, op geen ehanee c1)ZFlœ.,toeval;geluktje),sucstukken na;French -, kleerm akersces;kans(OP,of) uitzicht,mogelijkl
k.
l'
--1
l
-t,a
- s li
heid;(drzlcr*ookjrisico;thereisevery
ke (different) as - an4
eheese, hem elsbreed verschillend; to
(little) - of it,erisalle(weinig)kans
know - from eheese,zich geen knolop; there is just a faint- (not the
len voor citroenen laten verkopen;
slightest -,no - whatever) that...,
bed,krijtlaag;- pit?k.groeve;ww., er bestaat een zeer kleine (niet de
krijten,met k.inwrilven,(belschrijgeringste) k.,dat...;fair(good,Httle)
Ven,m erken,m engen; - out, schet-,ziecu);alucky-,eengelukkigtoeSen, aangeven; - UP (doWn), aanval;to look (havean eye)tothemain
kalken,m et k.aanstrepen.
-, op eigen voordeelbedgcht zijn;
the -s are that...,erbestaat k.dat...;
ehalky,krijtachtig,-houdend.
the -s areagainstit,daarisnietveel
challen6e znw.,uitdaging;tarting;bep,eris meer kwade dan goede k.;
strijdlng,betwisting;(jur.)wraking, k.o
as - would have it...,heeltoevallig...:
exceptie;argum entsnotbeyond -,argum enten waar we1 ietsop valtafte

dingen;without qear of) -, zonder
(vrees voor)tegenspraak; ww., uitdagen,tarten, niet duchten;betwisten;wraken (v.getuigeenz.);roepen
om,eisen;- eontraëetion (eritieism),
t
egenspraak (de critiek) tarten; thought, tot nadenken stemm en.

alsof he1 zo m oest wezen...;by -,biJ
toeval;have you by any - ...1, hebt
u m isschien toevallig...?; by the
m erest -, louter door toeval; on the
- of (that) ..., op k. van...; - of

suceess, k. van slagen (op succes);
his - is up, zijn k.is verkeken'
,zie
ook off e)en slender.

ehancellor
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ca)metww.,to enhaneethe- of..., de
kans op ... vergloten; to give a fair
-,een (eerlijke)k.geveé;to havea
fair -,gen goede k.hebben;de gelegenheld hebben om te tonen wat
m en kan;to m issa -,zich een goede

k.latenontgaan;tostandafair(good)
-,een mooie (goede)k.hebben (om,
of...ing),ook:waarschijnlijk zijn;to

stand but Httle - of ...ing, weinig k.
hebben om ...;to offera person first>
iemand de eerste k.Veven'
1 to take
One'sYyheterOP Wagen (
l
at
e
naankomen)(ook:ofit,oftheeonsequences);
ook:de gelegenheid aangri
jpen;to be
taking n o -% geen risico willen
lopen; to throw a5Yay a -, een k.
.zie ook wait c).
laten voorbi
jgaan,
b) adJ'., toevallig; - bargain (offer),

gelegenheidskoopje (-aanbieding); buyers (customers), ongeregelde afnemers(klanten);- game,kansjpel;
- ocmlrrenee, onzekçre (mogelljke,
toevallige) gebeurtenis.
c) œœ.,gebeuren,toevylligplaatsvinden (ç,erou#.);wagen;it-dthat(zd!#.),
hettroftoevallig,datlI-dtobethere
(zdI#.),toevalligwaszk daar;- itf
gemeenz.), 't er op wagen (laten aankomen); - upon, toevallig aantreffen,vinden.
chaneellor,kanselier; zieook exchequer
en lord znw.
ehancellorship, kanselierschap.

chaneerp kanselarij; voogdljraad;
Division (oftheHigh Court of Justice),afdelingvan hetHooggerechtshof; - gecurities, absoluut vgilige
waardepapieren;in - (zeld.j,fallliet;
(gemeenz.jin de klem .
chaney,gewaagd,onzeker.
ehandelier, kroonluchter.
ehandler,koopm an invictualiën en kruidenierswaren;zie ook ship chandler.
ehandlery, scheepsproviand; victualiën

enz.,komeni
jswaren,-winkel;zie ook
ship chandlery.
ehange c) WW.n (
geheel) veranderen
(in,into,to);veranderen van,(verlwisselen;(omlruilen (tegen?10:);omslaan (v.windenz.);verschleten;zich
verkleden;- (earrlages,trains),overstappen;- colour, (van kleur)verschieten;-(foreign)money,(vreemd)

ehannel

gqld wisselen,

9ne's

note (tune),

zze tune znf
zz-; - places, van plaats
VOPWiSSSCIOIT;- OVPP,OV0rZ0tt0f1y0m -

schakelen (op,to);-over(lrom eoal)
bruik van stookolie (i.p.v.kolen);
--OVB'(ZFlœ.),Overgaflg(Van OP...,
l
rom ...to);--overswitek omschakelaar;- to a steam er, overstappen op
een boot;zie ook front c1), ground
lca),handcs),mind ct),side c1),e-a.
b) znw.,verandering;overgang,wijziging;ver-,afwissellng, variatie;klein
geld,wisselgeld; Change falleen met
voorz.),de Beurs fgew.Lonjuist? gespeld'Change);acomplete-haseome
to liquid fuel, overgaan tot het ge-

over the market, de m arkt heeft
thans een geheelanderaanzien;radi-

eal-,ingrijpende (radicale)verandering;algehele omtmelkeer;small -,
kleln geld;togive (get)-, (n(?g)geld
teruggeven (-kri
jgen);onourjourney
we arenotto haye any -,wijbehoeven onderweg nlet over te stappen;
to ring the -s, iets op allerleiwijzen herhalen, niet uitgepraatraken
(ovçr,on);afterChange,nabeurstijd;
during Change hours, onder beurstijd; for a -, ter afwisseling; on
Change,terbeurze;to go on Change,
de beurs bezoeken;- for the better

(worse),veranderingtengoede (kwade);- ofaddress,adresveranderinq;
- ofdom icile,verplaatsing van dom lcilie; zie ook front c,),work cz),
wrought, e.a.
ehangeability, veranderli
jkheid.
ehangeable,veranderlijk;veranderbaar.
ehangeless,onveranderlijk.
ehannelznw., (vaarlgeul, stroombed;
kanaal(ook /ïg.),goot,buistleiding);
groef,cannelure;Lscheepv.jrust;The
Channel,lletKanaal;thenew sreaehed
usalong O ferent-s, het bericht bereikteonslangsverschillendekanalen;

a
loan ijsuedthrough British -s,een
doorBrltsebemiddeling geëm itteerde
l
ening; through the usual(proper)
(s),langs den gewonen (gebrulkelijken)weg; -s of trade, trade -s,
handelswegen, -kanalen (/ïg.);ww.,
groeven, canneleren; uithollen; van
geulen enz. voorzien;
out one's
9Wn path, ZiJ
'n eigen gedragingen

ehant
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charge
wat m en onder ZiJ
'n hoede heeft;
uitstippelen; ook.
. zijn eigen weg
banen.
debetpost, belast(
berekend)bedrag,
ehant1 zie praise znw.
(berekende) prijs (kosten); bereke-

eha
ntmy, fijne zwarekloskant met figuren op tullegrond.
ehaos2 chaos,verw arring.
ehaotxe, chaotisch, verward.
ehap znw.,barst, kloof, scheur; -s of
the Channel, Atl. ingang van het

Kanaal;fcf
4z.,(doen)barsten,kloven,

scheuren.
ehape, kleine beugel,haak,lus.
ehapter, hoofdstuk, kapittel;to begin

ning,heffing;(jur.)(puntenvan)betotaal der:-s,(onlkosten (= watin
rekeningwordtgebracht);book of-s,
onkostenboek;free of-,ziefreec4);
note (account, statement) of -s,
onkostennota,
schuldiging;lading,vulling;ook:het

-

rekening;seale of-s,

tarief;thistax isa - againsttheeargo,
deze heffing druktop delading;no -

invoiee tv1.rzzcr.l,pro formafactuur;

om slaan; the - of accidents: de
onvoorziene loop van omstandlgheden,het toeval;to give - and verse,

no -sforpaeking, verpakking wordt
nietberekend; -sforward,ondernanem ing derkosten;-sfree,ziefree of
-; the - of a fine, de berekening

tekst en uitleg geven (van,for);to

(heffing) van een boete.

a fresh - (/fg.), een niel!w blaadje

the end of the -, ten einde toe; - ca)metadj.,addi
tional-,toeslag;extra
heading, titel.
heffing; adëtional -s, extrakosten;
ehar ww., verkolen; znw.
estabhs
-hm ent -s, zie overhead -s;
,korsttvorextra -s, extra-,m eer-, bi
ming) (bijpetroleum);ontkleuringsjkomende
k.; a 11st - on allpropgrts eeneerste
kool (bij suikerraffinage).
rband OP alle bezlttingen; fixed
eharte) znw. (gdf
zz. zzzp.), karweitje; ve
- s
schoonm aakwerk; çf
,œ., kleine kar, zie standing -s;heavy -s, grote

weitjes doen; uit werken gaan; zie
ook charwom an.
eharaeter, karakter,kennaerk; (merk-,
letterlteken;lettertschrift);aard,hoedanigheid,rol,karakter,persoonlijkheid!type;persoon;reputatie,naam ;
getulgenis, getuigschrift;to giveone

a bad (good) -, slechte (goede)getuigen van iem and geven;in bold -s,
met grote (vette) letter; he has a
high - for...,hijheefteen uitstekenden naam watbetreft...;awell-known
loeal -,een terplaatse algemeen bekend persoon;to lm.
ke away one's-,

iemandzijn goeden naam ontnemen;
in (outo1) -,in (uit)de rol.
eharaeteristie adj.qkarakteristiek,kenschetsend, eigenaardig'
, to be - of,
karakteriseren, kenmerkentd zijn
voor);znw., (bijzonder)kenmerk.
eharaeterization,het kenm erken.
eharaeterize, kenmerken, karakteriseren; the market was -d by ..., de
m arkt kenm erkte zich door...;-d in
that..., dâârdoor gekenm erkt,dat....
ehareoal, houtskool.

ehar
ge c,)znw.,last Look /fg.),lading,
vracht; servituut; opdracht, plicht,
taak,Zorgyhoede;voorwerp van zorg,

(onlkosten;ineidental-s,bijkomende
k:;nominal (own, small,trifling) -,
zze c4); overhead -s,algemene (bedr
ijfslo
nkosten,vasteonkosten;petty
- s, kl
eine onkosten;the debenture
stoek has a speeilic

on the Com -

pany's holding of X Co.shyres, de
obligaties hebben een speclaal verband op (zijn speciaalgedekt door)
het bezitaan aandelen X Mij;standixl!r -S, vaste onkosten; zie ook

floating,trade c),e.a.
ca)metww-,to assume-(of),deleiding
op
zich nemen (van);-stobe dedueted, onder aftrek der onkosten; af
voor o.;all-sdeduded (ooà:borne),
na aftrek van alle k.;to have - of,
belast zijn met (het toezicht op);
onder (in) zijn brheer hebben;(aIl)
-sineluded, metInbegrip van (alle)
ko
sten, (a11e) k.inbegrepen; the -s
ineurred, de gem aakte onkosten; to
raake a - for, (kosten)in rekening
brengen (voor);to make no - (1or),
niets berekenen (voor);no- ismade
for...,ook:...geschiedtkostelooskto

m ake a speeial -, ook:een speclaal
tarief heffen;to take - of,zich belasten met;these taxes throw a - on our
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eharter
ehargeability
industry, deze belastingen drukken
rekening brengen (aan);- something
OP Onze industrie.
upon a persom iem and iets ten laste

c4)metvoorz.,ata -,tegenberekening;
leggen;wehave-dyou(youraeeount)
tegen entrée; at one's own -, op
with f150, wij hebben u met
E 150 belast.
eigen kosten; at a small(nominal,
rgeability, belastbaarheid,enz.,z:e
trifling) -, tegen betaling van een cha
chargeable.
(zeer)klein bedrag, tegen (zeer) geringe kosten;to be in -,m ethettoe- chargeable,belastbaar;tenlastekomend
zicht (de leiding, het beheer, de
(van, to); te berekçnen; te wijten
bediening) belast zi
jn;ollieialin -,
(aan, on); this tax is - againsrthe
dienstdoend beam bte;the person ln eargordezeheffingdruktop delading;
of this departm ent,de persoon belast
-agam sttheCompany,tenlaste(voor
m etdeleiding dezerafdeling;theperrekening)derMaatschappijkomend;
son in - ofthese matters,devoor deze
the expenses - on these goods,deop
deze goederen vallende onkosten;zaken verantwoordeli
jkepersoon,de
persoon belast met de behandeling
to an aceount,ten laste enerrekening
kom end;not - to any particularaede
z
er
z
ake
n;
t
o
gi
ve
i
n
(
0
9,
t
oe
vertrouwen, onder iem ands hoede
stellen; to return to the -, opnieuw

beginnen (aanvallen) (/ïg.); zie ook
lay to;underhis-,onderzijn hoede
(berusting,beheer);withoht-,gratis,
kosteloos;ook (c/gcà.:W /C):zonder
kosten (bijwisselprotest);withoutt% ook:buiten bezwaar van.
bj ww., (belladen, belasten Look jig-,
met, with); opdragen,gelasten;berekenen,inrekeningbrengen (aan,to),
vragen (voor, for); belasten, debiteren (voor,for,met,with);heffen
(van,op,on);ten laste leggen, beschuldigen (van,with);laden,vullen;

eount, onder geen enkel boçkingshoofd te brengen;he is - with the
fault, de schuld moet hem worden

toegerekend; zie ook duty llc).

eharge- d'affaires, chargé d'affaires,
zaakgelastigde.

charitable,liefdadiy;-institutiom liefdadigheidsinstelllng.
eharitp liefdadigheid;l.sinstelling; -

begm s at hom e, het hemd is nader
dan de rok.
eharm ZnW.p tovermiddel, -woord,
-spreuk; bekor
ing, betovering; ww.,

bekoren,betoveren;-ing,bekoorlijk,
betoverend.

the high duty -d on ..., het hoge in- eharm euse, charm euse.
voerrecht geheven van; paeking is ehart znw., (zeelkaart; tabel;f
'
fgwz.,in
- d ext
ra, emballage wordt afzonderkaart brengen.
e
har
t
e
r
z
nw.
,
c
ha
r
t
e
r
,
oo
r
ko
nde
, prilijk berekend;these expenses are to
be -d against theirpersonalaeeount,
deze onkosten kom en ten laste van

hun persoonlijkerekening;- at6sh.,
berekenen à 6 sh.; - a person 1or
something,iemand ietsberekenen (in
r
ekening brengen),lllfeomr,voo
rietsbelasten;eases are -d
kisten worden in rekening gebracht;the goods
d for,deberekendegoederen;- for-

-

ward,per rembourstement)disponeren over; - off, afboeken; - it o1f
to experienee, maar afschrijven als
een goede leer voor hetvervolg;- on
(boekh.j, doorbelasten (aan,to); something to one'saeeount,iem and
V OOr i
ets debiteren (belasten); to
eapital account, ten laste der kapitaalrekening brengen; UP to, in

vilege,octrooi;ook.
.= 'wparty;lum p
sum -, charter bij den rOeS'to be
under a lum p sum
bij den roes

varen; time -,tijd-c., tijdbe-tver-)
vrachting'
,to plaee (fix) a steamer
on time -, een schip op tijd-c.
verhuren; voyage -,rels-c.; - party
Lajgek.: C,
/P), chertepartij, charter,
vrachthuur-, bevrachtingscontract;
zieookdemiseg
'œm.,een charter (privilege,octrool)verlenen aanàchartqren, (aflhuren,bevrachten ln huur;
''Chartereds''saandelen British South
Africa Co.;-ed aceountant, Zne aC-

countant; -ed bank (companyltgeoctrooieerde bank (maatschappig);tonnage,laadruim te huren;-ing agent
(broker), scheepsbevrachter; -ing

eharterer

cheek
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offiee,(sclleepslbeq.
rrachtingskantoor. eheek I c)znw., schaak;beteugeling,

eharterer,bevrachter;- an4 owner,bevrachter en vervrachter.
eharw om an, werkvrouw.

belem m erillg, tegenwe*king, tegenslag,oponthoud,plotselinge stilstand;
contrôle;contrôle-,contram erk,waarnlerk; reçu;bon;sortie;knip,contram oer; to be a - upon, tegenwerken,
belem m eren;figureson whieh thereis

eharp voorzichtig,behoedzaam;karig,
zuznig (met, of); to be - of ...ing,
huiverig zi
jn,er tegen oqzien ....
no
ehase znw., jacht; vervolglng;jachtwhatever,cijferswelkeaan elke
contrôle ontgaan;to keep a - upon,
veld,jachtrecht'
,hetvervolgde;groef,
voor, ciselure; vormraam (
zie to keep in -; ook: controleren;
drukk.jk
.
to be in - of, to
to m aintain a proper - upon the exkas
(
v.
e
de
l
s
t
e
e
n)
,
give - t% nazitten, achtervolgen;
penses, zorgen, dat de uitgaven niet
te hoog lopen; to put a - upon,in$vf&,., (naljagen;nazitten,vervolgen;
drijven (v.metaall;zetten (v.steen); tom en, beteugelen;to hold in -, in
groeven, ciseleren; zie ook chasing;
bedwanghouden;tokeepin -,in toom
houden;zie ook institute ww.
d silver,gedreven zilver;-for,(onè)œœ.,schaak zetten;tegen-,inhouden,
vermoeid)zoeken naar,najagen.
stuiten, tot staan brengen, lam legcllaser,goud-,zilverdrijver,ciseleur.
ehasing,gedreven werk;- chisel(ham ge
n (van den handel);belemmeren,
belem m erend werken,stremm en,bemer),drijfbeitel(-hamer).
teugelen, breidelen, tegengaan, in
ehasm,kloofLookjig.j,afgrond.
chassis(zn.ç.onveranderdj,chassis,ondertoom houden;controleren (v.cijfers,
gewichten enz.
s
t
e
l
;
oo
k:
de
g
e
za
me
nl
i
j
ke
mot
o
r
),nagaan (v;rekeninvoertuigen ener ondernem ing, rolgenenz.),narekenen,vergelljken,collend m aterieel.
lationneren; pointeren; van conehat œm., keuvelrn, babbelen; znw.,
tramerk voorzien;(dmer.)aangeven
babbeltje,praatle;to havea - with
(v.bagage;naar,to);Lscheepv.jlaten
h*
zm about ..., eens met hem beschrikken (v. kabel); blind-eheek,
praten.
controleren (van goederen) zonder
den vrachtbrief enz. te raadplegen;
ehattel (geœ.?zlp.), stuk roerend goed;
zie ook good ca).
- progress,den voort-tvooruit-lgang
ehauffer,vuurpot,draagbaarfornuis.
belemmeren; - against, vergelijken
chaulfeur, chauffeur.
Chatterton, -'s compound,Chatterton-

m et;- oll,pointeren,aanstrepen,aftellen;- up, nagaan, controleren;-

verkitsel(isolatiemateriaal).
upwith,vergeli
jken met;-with,ook:
eheap,goedkoop Look/ïg.),klein,nietig; kloppen m et.
- advertising, g.e reclam e; to buy c)samenst.
,- aecount,tegen-,contrôlerekening; - analysis,contra-analyse;
(sell) -,g.kopen (verkopen);to be
- book, contr
ôleboek; zie ook 111;
transporte; -ly, g.vervoerd worden;
to hold > geringschatten; on the >

op een koopje; - at the money,g.
voor hetgeld;- Jackym arktschreeuw er, venter.

eheapen,in prijs ofwaqrdedalen (verlagen),afslaan;verklelnen,kleineren;
(çdrou#.)loven en bieden,(afldingen.
eheapish,nogalgoedkoop (ook jig.j.
eheapness,goedkgopte Look fig.j.
eheat ww., bedmegen, bertnemen,:fzetten; -ing, bedriegerll, afzetterlj;
- one into the belief that..., iem and
wijsmaken dat...; - (out) ol f 10,
voor f 10 afzetten;znw.,bedrog;bedrieger,afzetter.

ing elerk, contrôleklerk,-bediende;
- nut, contram oer; -mate, schaak-

mat (zetten) Look /fg.);- tpkep coh-

troleur; - till,kasregister;- weigher,
contrôleweger,weegcontroleur.
eheek II, ruit; -ei, geruit; -s, geruite
stoffen.

eheck HI (Amer.),zie cheque;-book,
zie cheque book.
eheeker,controleur enz.,ziecheck Iè);
ook = chequer znw.
CheM ar, Cheddartkaas).
eheek, wang,kaak;(gemeenz.)brutaliteit, onbeschaam dheid; to have the
- t
o ..., de brutaliteit hebben om ....

eheeky
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ehe
eky (gemeenz.j, brutaal, onbeschaam d.

eheroot
reau voorchemisch onderzoek houdt;
-

's (shop),apotheek.

cheer znf
zz.,stem ming; opgeruimdheid; ehemistry, scheikunde, chemi
e; (jig.j
geheim zinnige werking.
s,gejuich,bijvaltsbetuiging);ofgood
e
he
ni
l
l
e
,
c
heni
l
l
e;
f
l
uwe
e
l
a
c
ht
ig gar-,goedsmoeds;ww.,opvrolijken,opmonteren; aanmoedigen (ookl- on); neerkoord.

(toeljuichen;-up,moed(doen)schep- cheque tz), cheque,aanwijzing op een
bank, kastsierslbriefje; to pay by -,
blijdend teken van ....
per c.betalen;- for(amounting to,
che
e
r
f
ul
,
vr
o
l
i
j
k,
o
pge
r
ui
md,
hoo
pvo
l
;
val
ue) ...: c.groot...; - to bearer
bem oedigend.
(
order),zIe4
7);- aeeount,c.rekening;
- book,c.
eheerless, troosteloos,som ber.
boek;- form,caform ulier;rate, koers voor c.s.;- writer, m aeheese tz),kaas;blok rubber; Cheshire
-, Cheshirekaas'
, cream -, room-k.;
chine voor het Il
itschrijven van c.s.
Dutch (Edam)-,Edammerk.;dose- bjmet c#j., bankters') -, banklierslmade -,vaste k.; eumtm lin -, ko- cheque; bearer -, c. aan toonder;
mijne-k.; fresh -, jonge k.; fullbl
ank -,blancoc.,zie ook
blank J,
);
eream -, volvette k.; hall-skim -,
eertilied -, zie m arked -'
,eleared -,
halfvette k.; matured (ripe) -, be- zie(unlcleared -;crossed-,gekruiste
pen;a -ing indieation of..., een ver-

legen k.; Parm esan -, Parm ezaanse
k.;skim -milk -, magere k.; spieed
- ,nagel
-,kruid-k.;Swiss -,Zwitserse
k.; to colour -, k.kleuren'
,zie ook
chalk znw.

:)samenst.,-biscuits,kaasbeschuitjes;
- c10th,znw.,k.doek,dun losgeweven
katoen;hospitaalgaas; adJ'.,fijn geperforeerd'
, -'eolourinw k.kleursel;
- eover: k.stolp;-.factory,k.fabriek,
- m akeri
l; - grater, k.rasp;- hopper,
k.m ade; - knife2 k.m es; - maker,
k.maker; - m akxng: k.m akerig
., het
kazen;- m ite, k.migt; - m ongeryk.koper; - m ould, k.vorm , -kop; -

paring, k.korst;(
jgemeenz.j krenterig
(-heidl;- press, k.pers; - rack,k.-

c.,verreken-c.; naarked
geWaarm erunc
kterc.
ook
=
os;so
epe
d nx * 5 zie bearer N aan
order
C.
order;stale-,oude (nietmeergeldige)

c.;traveller's -,reis-c., (unleleared
-, (nog niet)verrekendec.(overhet
clearing hollse); uncrossed -, nietqekruiste c.;zieook clearing,collectlon, postal.
c)metww.,tohank a -,hetbedrag ener
cheque op zijn banltrekening laten
schrijven'
,to cash a -, een c.verzilveren; to clear a -, een c. verrekenen (over het clearing house);
to eollect a -, een c.incasseren'
, to
CKOSS a -,zi
e cross bj;to draw a
(
on):een c.afgeven (op);to endorse
a - m blank, een c.in blanco endos-

stelling,-1*
Pk- SPOOP,ZLd taster;
straws, dunne k.repen; - taster,
seren;to issue a zie to draw a-.
,
k.boor;- tub, k.kuip,-bak,-tobbe;
t
o
mee
t
(
ho
no
ur
,
Pay
)
a
o
n
pr
e
s
- vat
, k.vat.
entation, een c.bijaanbieding voleheesy, kaasachtig.
doen (honoreren);to meeta -,ook:
ehelas, soort bont geruit katoen.
een c.uitbetalen, to write out a -,
ehemieal, scheikundig,chem isch, cheeen C. ui
tschrijven (trekken);zieook
misch bereid;-s,chem icaliën;''Chem Pay in cn StOP c).
icalsM, aandelen lmperial Chemical ehequer f
zzw,., (in) ruiten (verdelen);

lndustries; eompound (formula),
s
cheikundige verbinding (formule);
-

works,chem icaliënfabrlek;-ly pure,
chem isch zuiver.
ehem ise, chem ise.
ehem isette, chem isette.

schakeren Lookjig.),afwisseling brengen in; -ed,geruit; (/ïg.)bont,afwisselend; a -ed eareer (li#e), een
veelbewogen loopbaan (leven); znw.
(gcœ.mv.,ooklcheckers),geruitpatroon;(kleurlschakering.

ehemist,scheikundige;apotheker (ookl eherish,- hopes that...,dehoop koesteren, dat...; zie ook expectation.
p
harmaeeutieal-);ook:drogist;eom m ercial-, scheikupdige die een bu- eheroot, soort sigaar zonder punt.
Engcls H andelswoordenboek

ehern'
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ehip
eherry zzzœ., kers; kerseboom , -hout;
take the - offy laten beslaan'
, çcf
zJ.,
koffievrucht,-bes;- brandy,brande(af)koelel'
tb
'ook /ïg.h
,, kolld maken
wijn op kersen'
,- eoal,ziesintering
(worden),refrigereren; temperen (v.
coal;- stone!kersepit'
,- wood,W eichijzer);-edbeef(meat),gekoeld vlees;
- i
selhout; adJ., kersenhouten, cerise.
ng blast, sni
jdende wind; - room,
eherty hoornsteen.
koelkam er.
ehervil, kervel.
ehilli,zie chilly ll.
ehess, schaakspel;
board, s.bord; ehilltilness,koel-,kilheid Look
wm an, s.stuk.
ehilly 1,koel,kil Lookjl
'
g.).
ehest,kist,koffer.kas;-oftea (rubber, ehilly II, Spaanse peper.
indigo), kist thee (rubber,indigo); ehimb, zie chim e l1.
zie ook drawer;- Ioek, kistslot.
ehim e I znw., harmonie,overeenstem ehesterfield,soortoverjas;saloncanapé. m ing; f,cfzp., harm oniëren, overeen,- in,instemm en,levendige
ehestnutznm., kastanjetboom, -hout); stem m en'

horse -,wilde kastanje;- coal,-s,
instemming betuigen (met,withl;-.
71kleine stukken''; washed - eoal,
(in) with, in overeenstemming zijn
nootjestkolen);adJ'.,kastanjekleurig. m et.
chetwert, Russische korenmaat (5,75 chime I1, kim (v.vat).
ehin, kin; up to the -, -zdeep, tot
bushels).
e
he
val
gl
a
s
s
,
ps
yc
he
t
s
pi
e
ge
l
)
.
aan de kin; (jïg.) tot over de oren.
eheviot, cheviot.
ehim ney, schoorsteen; lam peglas'
,ehew,kauwen,pruimen'
,(gezzzccnz.)over- pieee,schoorsteentmantel);- staek,
denken (00/
::- upon, overl; - the
groep S.n; - stal
k (top),s. (boven
eud,herkauwen'
,(/fg.,gcznccnz.)overdakl;fabrieks-s.
peinzen'
,-ing-gum, kauwgom ;-ingtobaeeo,pruim tabak.

Chianti,Toscaanse wijn.

ehie znœ.,elegantie'
,adJ'
.,chic.
ehieane znw.,ziechicanery'
,f
zlf
,
v,.,chica-

neren;- into (out of),door chicane
bewegen tot (afzetten).
ehieaner L
ook:habitual-),chicaneur.
ehieanery,chicanets),haarkloverij.

ehieken, kuiken; braadkip; to eount
one's -sbefore they are hatehed, de
huid verkopen voordat de beer geschoten is;--raising apparatus,broedapparaat.
ehieory, cichorei; suikerij'
) witloof;
tx
4mcr.l,zfe endive.

ehina znw.,porselein'
!''Chinas''5aande1en Eastern Extenslon Telegraph Co.;
set of -, porseleinen servies'
, adJ'.,

porseleinen;- cabinet (closet), por-

seleinkast'
,- clay,p.aarde;- factory,
zie - works; - grass,ram ievezellint'
,
ook = ram ie;- ink,Oostindischeinkt;
Chinam an,Chinees;op China varend
schip; - warw porselein; - works,
p.fabriek.
ehinehilla,chincilla'
.zilverkatbont;dubbe
lge
weve
ehi
né
st
uffs,n %enopte overjassenstof.
chlné, chené; stoffen m et
geverfden ketting.
Chinese? - ink,ziechina ink;- lanterm
lam plon; - paper, Chinees papier'
,white,zinkwit,-oxyde.
ehink 1, spleet, kloof, reet.

ehief adj-,voornaamste, hOOfd...,opPer...,eerste...,chef...;-ly,voornam elijk, hoofdzakelijk'
, - mate,eerste ehink11zzzœ.,gerinkeltalsvangeld);(gcstuurman'
, - merit, hoofdverdienste'
,
meenz.tduiten;œm., (doen)rinkelen.
zie ook among, clerk,engineer znf4,.'
, ehintz znw., sits; ad).., sitsen.
zzzfc.,chef,hoofd,superieur,gérant; ehip znœ., spaander, schilfer, splinter,
engineer in -, hoofdingenieur.
snipper,stukje,reepje,vezel,staafje;
ehilfon znw.,chiffon,dunnegazigestof;
box,spanen doos;fzzœ., (af-? bel-s, strikjes, opschik.
snijden, hakken, houwen, blkken,
ehiffonier, chiffonnière.
snipperen, schilferen, steken, splin-

ehild:-#s portion,kindsyedeelte.
ehilthsh! kinderachtig, klnder...y

ehillak.,koel,koud,ki1(ookjig.);znw.,
koelte, koude,kilheid (ook fig.j; to

teren;tzzzfrcn,
solafsplinteren,afschilferen enz.Look:to get -ped);- ofl,

ook:afkappen;-ped blaëe, geschaard
lem m et;-ping ehisel, kapbeitel.

Chippendale

ehouse
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Chippendale,Chippendalet-meubels).
ehokeww.,(doen)stikken,verstikken,
chippings, snijsel, afbiksel, enz., zie
verstoppen (ook:- up);smoren;onchlp f
'
cf
e
c.'
,spaanders.
derdrùkken fook jig.).
,vernauwen (v.
ehi
sel znw., beitel'
,œfc.. (uitlbeitelen, bui
s);volproppen fook: -up);- off,
ciseleren, beeldhouwen.
dwingen iets Op te geven;den m ond
snoeren; - coil,smoorspoel;- dam p,
chit,bontnetje).
ehittty) (Eng.-1nd.),pas,getuigschrift. stik-,mijngas'
,--full,zie chock-full;
chive, bieslook.
- pear (jig.),bittere pil; znw.,verehloral, chloraal.
nauwing (v.buis).
ehloralized,m et chloraalbehandeld.
ehoker (jfg.),,,dooddoener''.
chlorate, chloraat; of potash,chloras ehoky, verstikkend.
calicus.
ehomage, bedrijfsstilstand.
chlorie, chloorhoudend;- aeid, chloor- ehoose,kiezen,uit-,verkiezen;ifthey Zullr.
to...:a1shet hun goeddunkt,a1s zij
chloride, chloride; - of Iim e, potash,
ver
klezen...;there is little (nothing)
sodium, chloorkalk,-kali, -natrium .
to between them, heteen isalniet
ehlorine znw., chloor; adJ'
., lichtgroen.
ehloroform znw.,chloroform ;ww.,chlorofornaiseren.
ehlorous,chloorachtig.
choek znw., klos,blok,wig,keg,kalf;

beter dan hetandere, hetislood om

oudijzer'
,toleaveoneto -between...,
iem and de keuzelaten tussen...;- the
m anagers from within the eoneerm
de leiders uit de Ondernem ing zelve

--a-bloek (scheepv.j,blok aan blok; kiezen;zie ook evilb)en pick :).
(/fg.) propvol; --fully propvol;ww., ehop I (:7f</., kappen, hakken, kloven;
o
pkeggen, vastzetten Look: - up); kerven (v.tabak);-ped ice,ijsklont- up, vol
proppen.
j
es;-ping,kort(v.golfslag),deinend;
-ping board, bloek,knife, hakbord,
choeolate znw., chocolade; granulated
(ground) -,c.poeder;milk -,melk-c.; tus
blok, -mes; - in, er een woordje
senwerpen;- off, afhakken;- up,
stick of-, - stick, c.reep;tabletof-,
c.tablet;- eream,c.bonbon,praline'
,
f
i
i
n
(klein)hakken;znw.,houw,slag;
kloof, spleet; korte golfslag; -s of
d
r
op
,
f
l
i
k
j
e
;
f
a
c
t
o
ry
(
wor
ks
)
,
c.fabriek;adJ'.,chocolade...;c.kleurig.
the fz
'
hannel, zie chap znw.
, - and ehange?
choieec)znw.,keus,keuze'
,keur;assor- chop 11 ww., ruilen'
tim ent'
, voorkeur, verkiezing'
,I have
(steeds) veranderen'
, geen voet biJ
no-,ikhebgeen voorkeur,hetismij
stuk houden,onbestendigzijn;draai0
n
'
l
og
i
c
,
r
e
de
t
wi
sten'
, - about
onverschillig; I have no - (left),er
blijft mij niets anders over,ik moet
(round),draaien (v.windl;znw.,ruil'
:
-s and(changes
,,
wel;wehaveno - butto...,wijmoeEng.-1nd.
wisselingen.
Chinaj, stempel,
ten we1...,er blijftons niets anders ehop II1
zegel'
,vergunning'
,pas;(China)(
over dan...; to make a (oness) -,
hanto take one's -, een keuze doen; to
delslmerk;zie ook first@).
make(haveone's) -.of,kiezen'
,at-, ehopper, hakm es,-m achine, bil-1.
naar verkiezing'
,by -, bij voorkeur; ehoppy,vol kloven of spleten;kort(v.
ookîbijkeuze'
,for-,liefst,bijvoorgolfslag); veranderlijk (v.wind);Onkeur, a1s m en het voor het kiezen
vast(v.markt).
chorus, koor; to join the - (
heeft;from (of @ne's @Wn free)
/ïg.), ln
het algem ene koor m eedoen; in *%
vrijwillig,uit eigen verkiezing'
,of-,
in koor.
uitgekozen'
!bijvoorkeur;everymanto
his-,e1kzljn keuzeg
'zieook Hobson. chose (jur.),goed,voorwerp; - loeal.
bj ad)'
.,uitgelezen,ultgezocht;prima, onroerend goed;- transitory,roerend
g.; --in-action? rechtsobject; --infijn,keurlg; of the -st brand, van
voortreffelijkekwal
,
iteit,van hetfijn- possession,bezltsobject.
stemerk;-eollection,keurtcollectie). chous
e (gemeenz.) znws,bedrog,zwenehoiceness, uitgelezenheid, prima kwadel;bedrieger; ww.,bedriegen, beet-

-

liteit.
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eircle
ehow-ehow
ehow-ehow, gemengd Ztl
tlr, roet.
jak5 ling; afvoertrechter, goot, kanaal,

'/ig.) allegaartje.

christen, dopen (
ook lig.t,noemen.
Chrlstian,-'nam e?vöörnaam .
chrom ate, chrom aat;- ofiron,chroom -

ijzersteen'
, of potash, chroomzure

kali.
chrom aticychrom atisch; kleuren....
chrom w ztechromium ;- alum ,chroom aluin; - hldw c.leder; - ore, c.erts.
ehrom ie, chroom ..., c.zuur; - aeid, c.-

zuur (z?zœ.).

chrom ium? chroom .
chrom o,ztechromolithograph;-graph,
znfc., soort hectograaf; f&,fc., daarm ede hectograferen'
, -lithograph,

wipkoker,glijkoker(voorgraanenz.).
ehutney,ehutnee.chutney (fn,#.):zoetzuur (v.mangga's).
cider,cider,appelwijn.
eigar,sigaar'
,''Cigars'',aandelen United
CigarManufact.Co.;mild (strong)-,
lichte (zware)s.;(well-lseasoned -s.
belegen s.n;- band! sigarenbandje,
banderol;- hox,s.klsttje);- cabinet,
s.kastje; - ease, s.koker; - eutter,
s.kni'i
pe
. - dealer.
handelaar'
:#x
. r'
'
..
' s.
faetory,s.fabriek;- holder,s.pil
.p(Je);
-

lighter, s.aansteker; - m aker, s.m aker'
, --shaped, sigaarvorm ig; tube, zie '
w holder; - works, zie
chromotlithographie): kleurensteen- factory.
drukplaat; -lithograpby, chrom o- eigarette, sigaret'
, - case, sigarettenfabriek;- holder,
lithographie: kleurensteendruk; -,koker;- laetory, s.

photographty), chromofototgrafie):
fototgrafie)ln kleuren.
ehronie, chronisch.
ehroniele znw., kroniek;
staven.

ehronieler,kroniekschrijver.

boek-

s
*papl
pijpjeer;;--tma
ma
'wo
pape
r,,
s.
ubwke
zr
z?
c-s.
holke
der
r;
;-rks
zie x,factory.

einehona, kinatboom, -bast); - eultlvatiom k.cultuur;-estate(plantation),
k.plantage; - wine,k.
w ijn.

ehronograph, chronograaf.
eineture znw.,gordel, band; ww., om ehronological, chronologisch; - order,
gorden; om geven.
einder, sintel, slak,; -s, ook: as.
tijdorde.
ehronom eter, chrono-,ti
elndery, sintelachtig,vol sintels.
jdmeter.
ehrysoberyl, chrysoberil: goudsteen.
einemattograph),cinema,bioscoop.
,verrhrysolite1,zieolivinte);ook = chryso- dnnabar,cinnaber:zwavelkwikerts'
beryl.
miljoen.
on, kaneel'
,kaneelkleurig;stiek
ehrysolitelI,(fijnstesoort)asbest (met dnnam
of -, pi
jp k.;- oil,k.olie;- stone,
wl
t
t
e
z
i
j
de
a
c
ht
i
ge
ve
z
e
l
)
.
ehrysoprase, chrysopraas: soort agaat.
geel- of bruin-rodegranaattsteen).

dpher znw.,nul fookjig.j;ci
jfer;cijferehubb, soort slot fook:-Cs) lock).
schrift, codetaal; naamcijfer,monoehuek mf
z
r,.,(weglgooien;-(up)thewhole
thlnw - it(up)(gemeenz.j,erden brui gram ;sleutelopcijferschrift;amere-,
een (grote) nul; een nonvaleur; van geven;het opgeven (ookl- up
eode (key), sleutel op c.schrift;t
he
s
p
ong
e)
;
a
way
,
we
g,
ve
r
gooien;zie ook chuck-farthing;znw.,
telegram , c.telegram ; - word, c.woord;ww.,cijferen,rekenen;becijfer
uk,
wo
r
y;
l
f
c
c
hn.
l
kl
a
uwl
pl
aa
t
)
.
ehuek-farthlng, nietig, onbeduidend;
ren,berekenen Look.
.- out);in cijferchriftuitdrukken(overbrengen);-el
- poliey (polities), bekrompen poli- s
despateh, zie x telegram .
tiek; to play (at) - with, verdoen,
op het spel zetten.
eirca, eirciter (ajgek.ke., eire.) (zef#.),
ehum,residu van vislijmbereiding.
circa (bij jaartallen).
ehum p, hom p,klomp,blok.
eircle znw.,cirkel,ring,kring,omtrek;
to com e full -, eindlgen waar men is
e
hunam çEng.-lnd.j,schelpenkalk.
ehunk.homp,brok.
be
gonnen;in leading (well-inlormet
l)
- s, i
n gezaghebbende kringen'
, viehurn znw., karn; transport-melkbus;
f(7+ ., karnen;krachtig roeren;koken,
eious-,vicieuzecirkel'
:toarg'
ue(reazieden.
son)in a -,in eeh krlng redeneren,
ehute, kleine waterval,stroomversnelzie ook circular adj.'
,(
Jzœ., (rondl-

eireuit
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draaien, cirkelen; omringen (ook:round,about,in);-d in on all sides,
rondom ingesloten;caeh paekage to

be -d riyht round with a line ofred

paint,ieder collo geheelrondom van
een rode verfstreep te voorzien.
circuit znw., kring, om trek; omweg;

kringloop,(clccfr.)stroom tkring),circuit;tournée,rondgang (v.rechters),
rondgaanderechtbank;tomake(go)
the - o1,om ...heengaan,een tournée
maken door;to putin (outo1)-,in(
uit-lschakelen;zieook shortcu)enc);
breaker, (stroomluitschakelaar,
s
t
r
oombr
eker;- closer, (s.linschakelaar,s.sluiter; ww.,in een kring gaan
(zich in een k.bewegen) (om).
cireuitous,met een omweg;wijdlopig,
o
mslachtig, - route (road),omweg;
by a - way, langs een o.

eircum stanee

inomloop;toputinttol-,incirculatie
(omloop)brengen;bank of-, -bank
Lqallicismej,zieissuebankàout ol-,
nlet m eer in omloop, bulten koers
(gesteld),incourant;zieookfiduciary
c#j.,force :1),internaladJ'.,notec).
eirculativw circulerend.
elreulator, verspreider (3r. geruchten
enz-).
eireum ambient, omgevend.
eireum am bulate, rondlopen;heenlopen

om; (jïg.) (er omheen)draaien.
eireumambulation, (het) er omheen
draaien, enz., zie circumam bulate.
eireumference, om trek.

eireumferential,van (aan)den omtrek;
- seams, dwarsnaden (v.ketel).
eireumflex znw.,accentcirconflexe;f,
ç'œ.,

van een a. c.voorzien.
eireum fluent, omstrom end.
cireuitousness?circuity,omslachtigheid, cireum gyratw ronddraaien.

wijdlopigheld.
eireum gyration, ronddraaiïng.
eirkr
cul
a
r
a
dj
,
c
i
r
k
e
l
vor
mi
g,
r
ond,
ireumjaeeneies,omliggendeplaatsen.
ing...;cirkel...;rondgaand;- letter, e
eleumjacent, omliggend.
ziezzzœ.'
,- m atter,circulaires'
,- note, ei
reumlocution, omschrijving, omhaal
reiswissel'
, circulaire'
, - reasoning
(v. woorden); - ofliee Lgemeenz.),
bureaucratie.
(arguing), het in een kring redeneren, zie ook circle Attw .. - SaW , ei
reumloeutory, omschrijvend, OnRcirkelzaag;- staircase,wenteltrap'
,slachtig.
tieket, rondreisbiljet'
,- tour, rond- eireumnavigable,omvaarbaar.
reis; zie ook letterofcredit,railway eireumnavigate, omvâren.
f
z),sailing c);znœ.,circulaire,rond- eircumnavigation, om vâring.
schrijven, omzendbrief; to issue eireum navigator, om zeiler.
(send out,send reund) -s (to),c.s eireumseribe, omschrijven (ïzzz.f
'
fJzsk-j,
rondzenden (aan),zieook circularize. begrenzen1 beperken.
cireularity, cirkelvorm igheid.
eireumseriptzon,omschrijving,enZ.,ZLC
eireularize, circulaires rondzenden aan.
circum scribe; omschrift.
eireulate,(laten)circuleren,(doen)rond- eireum speet, om zichtig,behoedzaam .
gaan, per circulaire bekend m aken, eireum speetiom om zichtigheid.
inomloop zijn (brengen);verspreiden, eircumstance, omstandigheid; bijzonde ronde doen (v.geruchten enz.);
derheid;omhaal;unforeseen -s (exlargely -d paper,veelverspreid blad;
eepted),(behoudens)onvoorzieneomzie ook circulating.
standigheden; aecordlng to -s, as -s
eirculatingy circulerend,enz.,zie circudemand (dietate), naar gelang van
late; in omloop; decimal, repeteo.n; in straitened -s,in benarde o.n,
rende breuk;- doors,draaideuren;in (geldlverlegenheid;in (under) the
m edium , circulatie-, ruilm iddel; zie
(
these)-s,in (onder)degegeven o.n;
ook assets,capital1b),library.
derhalve,dan ook; owing to special
eireulation,circulatie,om loop;versprei(exeeptional,private)-s,wegenso.n;
underthepresent -s,onder de tegending;oplaag (v.e.blad);betaalmiddelten); adive -! bankbiljetten in
woordige o-n;underthe stress(presom loop; to withdraw from -,intrek.ure) of qoreeë by) -s,onder den
ken, buiten omloop (koers) stellen'
, drang der o.n,noodgedwongen;with
aan de circulatie onttrekken;in -,

mueh -, met veel omhaal; not a -

circumstantial

13i

clainl

to (-4r??cr.),nietsinvergelijking met;
- d as l was, t
hus -d, zzd situated'
,
zie ook concurrence en conjunction.
eireumstantial, bijkomstig; toevallig;
omstandig,uitvoerig;-evidenee(jur.),
aanwijzingen, incidenteel bewijs.

bllrgerlijk recht;'
-list, civiele lijst;
- proeeeding (suit).civiel geding'
,servant, (burgerlijk) ambtenaar'
,
(Eng.-lnd.jambtenaar van het Binnenlands Bestuur'
,- serviee, civiele,
staatsdienst'
,(Eng.-1nd.)Binnenlands

d(againstu% them,etc.),hettegenYehouden octrooi.
eitzzen, burger'
: t-d.zzzcr.l onderdaan;
fAmer.ookjlnwoner.
eitizenship,burgerschap,-recht.
eitrate, cltraat:citroenzuurzout.
citric, Citroen...
;- ap
ftiG C.ZI.
II.
IP.
citrine, citroenkleurig'
, - quartz, geel

-

eircum stantiality, om standigheid, enz.,
Bestuur;- war,burgeroorlog;zieook
zie circum stantial.
com m otion; --spoken, beleefd.
eireum stantiatw uitvoeri
g (omstandig) clvilian znw., burger (niet militairl;
beschrijven, door om standigheden
(Indian) -,ambtenaarvan het Binnenlands Bestuur'
, adJ'
., burger....
(met bijzonderheden)staven.
.
c
i
v
ility, beleefdheid; zie ook wind up.
eireumvenh omgeven;(gew.jig.)om den
tuin leiden, m isleiden, verstrikken'
, eivilization, besclzaving.
heengaan om,ontgaan,ontzeilen (v. eivilize, beschaven.
moeilijkheden enz.);- theIaw,door elaek ww.. klappterlen (met),ratelen;
de m azen der wet krllipen.
znfc.jklap,geklapper,geratel;- valve,
eircum vention. misleiding, enz.y ZL&
ventlelklep.
circumvent.
elad, ge-,bekleed.
eistern, waterreservoir; regenbak;
elailn c) œW'., aanspraak maken OP,
barom eter, bakbarom eter.
vorderen,eisen (van,froml'
:opeisen,
eitation, dagvaarding? enz.,zie cite.
opvor
de
r
e
n;
r
e
c
l
ame
r
e
n
(
bi
J
,(uplon,
eite, dagvaardep; clteren, aanhalen,
against), een reclame (klacht) inaanvoeren;the -d patent,the patent
dienen (wegens, for); voorwenden;
-

kwarts.
eitron, muskuscitroent
boom),grote ci-

troen; citroenkleur'
, eandied (preserved) -, citronade.
eitronella-oil, citronella-olie.
eity: (grote) stad; t.
4zzzdr.l stad; the
Czty, de oude stad van Londen, de
handelswijk,de,,City'',ook:de(Londense)geldmarkt'
,in our -, hierter
plaatse,al
hier;MrX ofthis(ofyour,
at your) -, de heer X alhier (te
uwent); City artiele, beursbericht,

financieel overzicht; P. Company,
Londens gild;-directory,adresboek;
C. editop financieel redacteur'
, C.
m an. Londens handels-, beursm an'
,
C.news, handels-en beursberichten.
elvie,burger..., burgerli
jk,stads....
eivil, burger..., burgerli
jk'
, civiel; be-

that... t-4rzzcr.l, beweren,dat...;
we- tobeheard,wijeisen,indezaak
te worden gehoord;this is -ed to be
animprovementon ...,ditzou (moet)
een verbetering zi
jn ten opzichte

van ...; the advantages -ed for the
PPf)feS8,de voordelen welkem en aan
dit procédé toekent,zie ook èa);-

damages (eompensation),schadevergoeding eisen (vorderen,verlangen),
aanspraak m aken Op s.,- an invention, aanspraak m aken op een uitvinding,hetrechtvan uitvinder voor

zich opeisen;(a reputation) sueh as
no other company ean -,(een reputatie)zoalsgeen anderemaatschappi
j
die de hare kan noemen;- the right
of ..., beweren het recht te hebben
om ...;- for short delivery, reclam eren wegens m anco; Iand -ed from
thesea,aan de zee ontwoekerd land;

zie ook justification en palm 1.
bï) znw.,aanspraak (op,to),vordering
(op,on),eis,,pretentie,recht;reclame,klacht'
,claim,voorkeurrecht (bij
nieuwe emissie) Look: rïght of -),
bewijs daarvan;(mijnlconcessie;conleefd,beschaafd;- Code, Burgerlijk
clusie(inoctrooibeschrijvingl;t-4rzzcr.l
W etboek,zie ook code znf
zz.'
,- death,
bewering'
, -s, ook: activa; lawful
verlies van burgerschapsrechten'
,(
l
e
g
i
t
i
ma
t
e) -,wettige (rechtmatige)
engineer, civiel-ingenieur'
,
law,
eis;no--sbonus (tzssur.),aftrekvoor

elaim able
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elarify

schadevrijejaren;free of-s,ziefree elaim ant, eiser (v. schadevergoeding
enz-),reclam ant; pretendent; rechtc4);- and defenee(jur.), eisen ver-

weer;their - againstthe estate, hun
hebbende.
vordering op den boedel; - for elam 1, naam voor allerleim osselsoordam ages, eis tot schadevergoeding;
ten; t.4zn.
cr.lmossel;- ehowder,m.- for s
hort delivery, reclam e wegens
m ayonnaise.
manco; zie ook adjustment, cum , elam 11,zie clam p.

ex,prior,statement;- agent,averijagent,zie ook assessor;-s experienew
schadeverloop (cs,
sur.);- form,schade-aangifteformulier; - jumper, wie
zich van eens andersconcessie meester maakt, vgl.jump c).
:a) metww.,to adjust-s, vorderingen
regelen'
,to adm it a-, een reclam eerkennen,zie ook admit'
, to allow a -,

een reclame (vordering, eis) inwilligen; to assert a -, een eis (aanspraak)doen gelden'
,to eontest(displlte) a -,een v:betwisten'
,to drop

elamant,luidtruchtig);opdringerig.

elam m lness, klefheid,enz.,zieclam m y.
elam m y, klef,klam ,kleverig.

elamorous,luidtruchtig),schreeuwend,
tierend, dringend, m et groten aandrang.
elam our An,
W ., geroep, geschreeuw,

kreetisterke(luide)aandrang,protest;
ww.,schreeuwen,tieren;(/ïg.)roepen
(dringend vragen) (om, for); luide
(heftig)protesteren (tegen,against);

down, overschreeuwen; eustomers
are -ing fordelivery,de klanten vraa -, een reclame enz.intrekken, er
gen dringend om levering;the whole
Van afzien'
, to enter(make,putin)a
plant-s for im provem ent, de gehele
*% Oen eis (v.)instellen (tegen,op,
installatie vraagt dringend om verbetering.
on) (wegens,for);to enteras
ai
ns
t
,
tam a -,OP een reclame enz.ingaan; elam p I znw., klamp; kram , klem ,
to establish a -, zie to substantiate
(ijzeren) band, trekband; - nail,
a x; to file a -, een vordering inklam pnagel;-ing screwyklemschroef;
stellen'
, to give up a -, zie to drop
ww.,(oplklampen,vastzetten,(vastla -'
, to have a - on, een v hebben
kramm en;ophopen.
op;to havea - to,aanspraak hebben elamp11 znw.,stapel,hoop (te bakken
op;zie ook pz'ior en priority; to lay
stenen);aardappelen in kuil; turf,
- t
o, aanspraak maken op; to lodge
afvalenz.);f
'
<,f
zz.,ophopen (ooà:-up.
).
-

(make, put forward, sllbmit) a -, clandestine, clandestien, heimeli
jk; een reclame (v.) indienen (bij, trade,sluikhandel.
el
ap
znw.
kl
a
p;
ne
t
,
wi
th); to make a - against (on),
(dicht)
slagnet; f
'
çzçc.,
zie to enter a -' the -s m ade for
klappen;- by the winë bi
jden
the proeess,de eigenschappen welke
m en aan dit procédé toekent, zie

wind oploeven; - on alargeprofit, er
een grotewinst uitslaan;- on allsail,

ook c); to make good a -,zie to

alle zeilen bijzetten; - on an extra
shilling,er nog (even)een sh.opleg-

substantiate a x;to m eet a -, een
vordering voldoen; to prove one's

V0n; - up, overhaast in elkander

-s,ooklzich laten verifiëren (/cf!!.)'
, zetten.
to raise a -, reclameren; to reject elapboard txzlzzzcr.l,zie weather-board.
(refuse,repudiate) a -ieen reclame clapper, klepel;ratel.
weigeren,eenvordering(eis)afwijzen'
, claptrap znw., effectbejag, bombast,
to relinquish (renounee,waive) a -, boerenbedrog; ad)'., op effect berevan een vordering afzien;to satisfy
kend; - display, knaleffect.
a -, aan een eis (aanspraak) vol- elarendon Ldrukk.j, vet, vette letter.
doen;to settle a -,een reclame enz. elaret zr
lf
zz.,Bordeauiwijn;adJ'.,wijnafdoen;to substantiate a -,een vorrood.
e
l
ar
i
f
i
e
at
i
on? klaring;ooklOpheldering,
deringbewijzen (vaststellen);towithdraw a -, zie to drop a 0w'
, zie ook
verduidelljking.
elarifier, klaarmlddel.
enforce,policy 1Ic),set up.

elaim able,opeis-,opvorderbaar.

elarify, klaren, zuiveren'
, verhelderen;

elarity
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clear

klaar (zuiver)worden; ophelderen, clay znw., klei leem, potaarde;
worsted, ZNiare diagonaal-geweven
ve
rduidelijken.
elarity, klaar-, helder-, zuiverheid'
, 1or
serge; adj-, k1ei...; aarden, lemen;
greater -,ter verduideli
jking.
f
'
cf
,
c.,kleien'
,metk.bedekken (menelash fcw,., kletteren, ram melen;rinkegen,zuiveren).
l'
en, botsen, stoten;strijden;tegen- elayey, kleiachtig,klei...
strijdig zijn?in botsing komen (met, elean c)adJ'.,schoon,zuiver,l'
ein,zindewith),indrulsen (tegen,with);vloeken
lijkfookl-ly);-bill,wisselzonderdocumenten; B,
/L,receipt, ete.!schoon
(v. kleuren enz.); -ing interests,
tegenstrijdige belangen;znw.,gekletconnossement,reçu enz.itno)-aflair,
ter,gerammel'
,botsing;tegenstrijdig(geen)strikt eerli
jke zaak; - fight,
heid.
eerli
jkestrijd;to keep one'shands -,
clasp znœ., klamp; kram , haak,gesp,
eerlijk man blijven;(to startwith a)
knip,slot,beugelsluiting;(/ïg.)greep, - reeord (slate, sheet), (met een)
schakel;-knife,knipmes'
,f
'
cf
,
c.,(vast-, schonelei(beginnen);- timber,hout
zonder kwasten; zie ook acceptance,
t
oe
l
ha
ke
n,
s
l
ui
t
e
n;
gr
i
j
pe
n,
omvat
ten;
hands (/fg.),gemene zaak maken. breastZn W ., copy 1),job qa),proof
elass znw.,klastse);cursus,les;rang,
c.
à),sweep b).
kwaliteit, soort; the -es an4 the b):(
/œ.,totaal,helemaal,glad,schoon;
m aSSPS, de betere en de m indere
to draw a bill-,een niet-gedocumenstand; first (high) -!eerste klasse, teerden wisselafgeven;to be - broke,
totaalaan den grond zitten;to sweep
prima enz.; zie ook flrstc),high c),
-, schoonvegen; we are - out of it,
low bj;the upper -es, de hogere
onze voorraad daarvan is schoon op;
standten);wage-,loonklasse;workcut - through. dwars doorm idden;
i
ng
(
l
abo
ur
i
ng
)
-es
,
we
r
ke
nde
s
t
and,
arbeidersklasse; to assign a - to a
- wrongr totaalmis;--bred,van zuivessel, to place a v. into a -. een
ver ras;--eut, fijnbesneden;scherp
schip in een klasse plaatsen;offthe
omlijnd; --fingered, onbezoedeld,
-,
nl
e
t
me
e
r
ge
c
l
a
s
s
i
f
i
c
e
e
r
d
(
v.
s
c
hi
p)
;
intègre;--handed,onschuldig,eerlijk.
this - of goods, dit soort goederen; c) ww.,schoon maken (
worden),reini- rate,
klassentarief (vracht);f
zzf
zz., gen,zuiveren'
,schonen(v.tarwe);ontclassificeren,indelen'
,ordenen; rangkorrelen,ontvezelen.ontharen;poetsen; zie ook cleaning'
, - the slate
schikken (onder,withl;-as,ooklindelen bij;this steamer is -e4 A1 at
(
j
i
g.
j
,
de
s
pons
e
r
ove
r
ha
len;-down,
Lloytrs 1or 10 years,dit stoom schip
terdegeschoonm aken;- out,schoon-,
heeft 10jaren lste klas bi
j L.
leegmaken, totaal opruimen; (jig.j
elassm eation, classificatie, indeling,
leeg-, uitschudden'
, - up, schoonm aken;opknappen'
,opruim en.
rangschikkinq.
elassily, classiflceren, indelen, rang- djznw.,schoonmaak,gew.:--dowm -up.
schikken;sorteren.
eleaner, reiniger;schoonmaker.
elassy Lgemeenz.j,prima,superieur,chic. eleaning, schoonm aak; -s, opveegsel.
elause, clausule, artikel, bepaling (v. eleanliness, zindelijkheid.
wet,verordening,contract,polisenz.); eleanly, zindelijk.
zinsnede, passage; bemerking Lop deanness, reinheid,enz.,zfc clean c).
c
onnossement c.#.); the B/L is -d:4 eleanse, reinigen'
, zuiveren (ook jig.'
,
eases wet,er kom teen bemerking op
van,from ).
het connossement voor,luidende: Ik eleanser, reiniger'
, reinigings-, zuiveringsm iddel.
kisten nat;to formulate(frame)a -,
e
en clausule opstellen (ontwerpen); elearc1)adj.,klaar,zuiver;helder,duito insert a -,een c.opnem en;a - to
delijk'
,overzichtelijk;vol,geheel;onthe effeettbat...,een bepaling,dat
belast, onbezw aard'
, netto, zuiver;
elaw znw.,klauw ,nagel;schaar;klem vr
i
j
,
ope
n;
ont
r
ui
md;
zieookclearly;
haak; - ham m er,klauwham er;fcfc.,
klauwen, krabben.

- ehannel, onbelem m erde vaargeul;
two - days, twee volle dagen; at

elearanee
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elearing
three m onths'- notiee,m etdrie volle
advise us by return! as we wish Ao m aanden opzegging'
, - spaee, open
ourbooksofthisclaim,wijverzoeken
u ons omgaand te berichten, opdat
(vrije)ruimte;Iam - that...,hetis

mij duidelijk (ik begrijp) dat...'
, it
is- that,hetis d. (laat zich begrijpen),dat;I am not - whether,het
ls mij niet d.of...7
'theeoast is -,
de kust isveilig (ook jig.j;to get -,
vrijmaken (v. schip); to make a
thing- to one,iemandietsd.makenq
we have m ade it - to them ..., wiJ

wij deze reclame (van onzeboeken)
kunnen afvoeren; - land,bos rooien
voorontginning;- the land, open zee
houden;- a port,uitvaren; - a ship

(at the Custom House), een schip

uit-, inklaren'
, - a ship, ook: een
schip lossen;- a way,een weg banen;
- t
he way, ruim baan m aken; de
hindernisc
she
enque
uitb4d
den
We
/c
),g ruimen;
Zle ook
effect ll,

hebben hun d.gemaakt (er nadrukkelijk Op gewezen,aan het verstand
gebracht),dat...;tomakeit-that..., mind J1),e.a.
ot)à: doen uitkomen,dat zie ook #a) Verbz'n#.y - away
mls.t)
O.,p--,wegruimen'
,
ca)
mva
ej
ror
bind.e
ity n profitca).
optrekken (v.
m twards),
inklaren'
,- otf, aanzuiveren; afdoen;
I am quite- (inmymind)
about...(asto,on)...: ismijgeheel
af-,wegtrekken'
,opruimen;zijn biezen pakken; - off dead stoek,onverduidelijk'
,- from,vrljvan;.
-of.vrij
koo
pba
r
e
ar
t
i
ke
len opruim en; - out,
(bevrijd,los) van,niet meer belem merd door;from this letteritis- ...,
op-, ontruimen; uitschudden (/ïg.);
uit dezen brlefblijkt duidelijk...;to
zijn biezen pakken; - outtwards),
keep (stand,steer)- of,uitdebuurt
uitklaren'
, - out goods (stoek), goe(hetvaarwater,denweg)blijven,ontderen (voorraden)opruimen;-up,opzeilen,mijden; - of expensets),vrij
helder-en, opklaren Look intrans.en
van kosten; the m arket isquite - of
Iig-t; the matter up,de zaak opgoods,de m arktis van goederen onthelderen'
,theposition seem sto require
ingup,dezaak(standvanzaken)bebloot; - ofiee,vrijvan ijs.
hoeft,dunltt ons,enige opheldering.
b) bQ'w-, klaar, enz-,zie c.
l); totaal,
helem aal; 7 feet-, 7 volle voet; f G elearanee,oqklaring,enz.,zieclear :1);
a week -,f 6 netto per week;- outuit-,inklarlng;uitklaringsacte,-biljet,
done? glad overtroefd;--cut, scherp
zie ook onder) doorbraak (voor veroml
ilnd; --headed.helder(v.hoofd);
keersverbetemng); ook = - sale;
- - si
ghted, scherpziend'
,scherpzinnig;
(fdc#n.)speling,speelruimte;to give
--starch,stijven.
shore -, geloste goederen (zo snel
mogeli
jk)van denwalvervoeren;port
c) znw-,the signalis at -,hetsignad
of -, haven van uitklaring;- eerstaat OP veilig;in -,,,en clair''(niet
in code);in the -.binnenwerks (ge- tifieate (lahel),uitklaringsacte (-bilmeten).
jet); - charges (dues)! uitklarings#1)ww.
opl
klake
ren,
der(fla(a
r)ma
n(verhelderen;hel- kosten; sale, oprulm ingsuitverworden);zuiveren; koop; - spaee Ltechn.j, schadeli
jke
ruimteà - inwards, outwards, in-,
ophelderen (ookfig.j;opruimen;(uitluitklarlng.
verkopen, van de hand doen, opruimen;vrijmaken (v.terreinl;vrn- eleareole,(in de)grondverf (zetten).
spreken (van, lrom,of);uit-,inkla- clearing?(oplklaring,enz.,zieclear#1);
ren; vereffenen, aanzuiveren, aflosgeroolde (ontgonnen) plek;giro,het
sen; ontruimen, leegm aken, -halen;
gireren,afrekeningssysteem ,verrekening door m iddel van het Clearing
lichten (v.brievenbus);leegworden;
door het Clearing H ouse laten gaan;
H ouse; - aecount, girorekening;
zieook clearing;- f 500,f 500 zuivere
bank, clearing bank (geaffilieerd
winstm aken;- atany price,totelken
aanLondonBankers'clearingllouse);
girobank, liquidatiekas; - cheques,
pri
js opruimen (uitverkopen);- aeeounts,rekeningen vereffenen;- the
cheques niet betaalbaar per kas,
doch door middel van onderair,deluchtzuiveren Look/fg.);please

elearly
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elinical
linge verrekenfng; - day (beurst.): elerkship, positie van klerk enz., vgl.
rescontredag'
, - guide (
scheepv.j, clerk;kantoorbetrekking'
,(somsjadafstoter;- house,clearing-house,verm inistratie.

rekenkantoor(derLondensebanken); elever, bekwaam, knap (in,at),vlug,
giro-instituut,liquidatiekas'
,Bankers
handig;- m ove,handige zet;zie ook
(Railway,Stock Exchange)- House,
hand ca).
c.-h. voor cheques en wissels (der eleverness,bekwaamheid,enzo,zfdclever.
spoorwegen,vooreffecten);-system, elew znw.,kluwen'
,ook= clue;Lscheepv.j
girodienst,-verkeer,-stelsel;zie ook
schoothoorn; - line (scheepv.j, geipostal.
touw;ww.,- up (scheepv.),opgeien.
elearly, duidelijkz enz., zie clear c1); eliehé, cliché, (/ïg.) gemeenplaats'
,
clichéwerk.
klaarbli
jkelijk'
,Itwould-(-,itwould)
be better...,hetisduidelijk,dathet cliek f
'
cfzz., (doen) tikken, knappen;
beter zou zijn ...
(gemeenz.j boffen, succes hebben'
,
, klink; pal.
elearness,duidelijkheid,klaarheid,enz., znw., getik,geknap'
zieclearcl);forthe sake of-,duide- clicker,klantenlokker;opmakerLdrukk.s.
elient: cliënt;klant,afnemer.
lijklzeidshalve.
cleat, klam p; wig; kleine porseleinen
isolator.

eleavability,splijt-,kloofbaarheid.
eleavable,splijt-,kloofbaar.
eleava6e,kloof,kloving,scheuring,(
.af)schelding;splijtwijze (v.edelstenen).
eleave,(doen)kloven,splijten,klieven;
(aanlkleven (ïnz.jig.j;clelt,eloven,
gekloofd,gespleten; Ljig.jin a eleft
stick, in de knel, in het nauw; to
show the eloven loot, zich in zijn
ware gedaante tonen.
eleaver,klover;hakmes,-bijl.

elientele, elientage, cliëntèle;klandizie,

(de)klanten,afnemers.
eliff,steile rotstwand) (aan zeel;klip.
eliffy, rotsachtig,steil.
elim ate, klim aat'
, luchtstreek, gewest.

elim atie,klimaatts)....
elim atoloyieal, klimaat...,klimaatkun-

dig, kllm atologisch.
elim ax, clim ax'
,toppunt.
elim b. (
opl
k
l
i
mme
n, stijgen'
, beklim m en' - down, afklim m en; (
/Q.)inbinden, een toontje lager zingen;

-down, (het) inbinden enz.

elelt1, kloof,spleet,barst,reet,scheur. eli
m e(ze!#.),zieclimate;gew.:streek.
elelt 11, zie cleave.
elineh ww., (om-,vastlklinken;kracht
elem eney, zachtheid,enz., zie clement;
bijzetten;beklinken(/fg.);(metankerclem entie.
steek) bevestigen'
,-ed and riveted,
gelvast; that -es it(the matter),
eletme
nt,zacht(ookv.h.weder);goeder- na
ieren, verschonend.
dat is afdoende, dat doet de deur
dicht; -ing argum ents, doorslaande
clench. stevig vastgrijpen'
, ook =
clinch.
(klemmende)argumenten;znw.,(om-,
eleneher, zie clincher.
vastlklinking;klinknagel;greep;an-

elerical, schrijf....
:- error, schrijffout'
,
- staff, adminlstratief personeel; work (duties),administratief,schri
jf-,
kantoorw erk.
elerk, klerk, schrijver; (kantoorlbediende; griffier, secretaris; (Amer.
ookj winkelbediende'
,ehief(head)-,
eerste bediende, chef (de bureau);
(drzzcr. ookj procuratiehouder;
eonfidential -, eerste bediende (aan
wien tevens privézaken worden toevertrouwd); junior -, aankomend
bediende; senior -, oudste (oudere,
eerste) bediende'
,zie ook article bj
en authorize.

kersteek; - bolt (nail), klinkbout
(-nagel).
elineher,klinknagel;afdoend argum ent,
wat
den spijker op den kop slaat;
- -bui
lt. zie clinker-built; - work,
klinkw erk.
eling, aanhangen, -kleven, zich vast-

klemmen (aan,to);trouw blijven (aan,
to); -ing, ookl nauwsluitend;- together,pakken (v.sneeuw enz.);-to
a fallaey, aan een dwaalbegrip vasthouden.

e
lingy, (aanlklevend,kleverig.
elinieal, - therm om eter,koortstherm om eter.
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close
elod znw.,kluit, klont;ww.,klonteren,
kluiten.
eloddy, klonterig.
eloff, goedgewicht.
elog znw., blok; blok aan het been;
belem mering;ww. belemmeren;bli
jven steken; verstoppen;(verlhindegebouwd;- pavem ent, klinkerbestraren; verstopt raken;stollen,klonteren;it -sthem aehine,ook:hethoudt
ting.
den gang der m achine tegen; - up,
elinom eter, hellingmeter.
verstoppen; -ged with, ook'
. overlaclinquant znw.,klatergoud;c#j.,schitden m et.
terend van (klaterlgoud.
d,lizllt

clink f
'
t/f
zg.,(doen)klinken,klinken met;
z
nf
c.
:
geklink'
, -ing (gemeenz.), geweldlg, buitengewoon, prim a.
elinker, klinkertsteen);hamerslag;metaalschuim'
, Lgemeenz.j iets buitengewoons, prachtexem plaar'
, ,,dooddoener'';--built(scheepv.),Overnaads

elip f
'
cf
,
c., (aflknippen,(aflsnijden;(be)- eloggy,klonterig,kleverig.
snoeien Look v.munt),toppen;sche- elolster c10th, zie m onk's c10th.
dJ'
. en bjw., (
r
en (v. schapen); ftechn.j grijpen, elose tz,) J'
inlgesloten,
vast omsluiten; clipt coin? gesnoeid
dicht (ook jig.),vast;scherp,nauwkeurig, nauwtlettend); diepgaand;
geld;- tickets,kaartjesknlppen (aan
den rand),vgl.punch lf
'
cf
,
f7.;- one's
sterk (in graad);geheim thoudend),
wings, iem and kortwieken; zie ook
achterhoudend, besloten;streng (10clipping;znw.,het(aflknippen,enz.; gisch), bondig; gierig; krap: nauw
(-sluitend);bedompt;vast,dlcht (v.
scheerwol, scheersel;klem , knijper,
weefsel enz.); dicht opeen;dichtbijhaa
k,
kni
p;
kl
e
mp
l
aat
L
s
po
or
w.
j
;
z
i
e
ook wool clip.
zijnd;intiem; (dichtlbij,vlakbij,bij
clipper, (belsnoeier,enz.,zie clip f
'
r,œ.'
, elkaar; zie ook closely;as - as wax,
zo dicht als een P0t;to keep -, gesnelzeiler'
,(pair of) -s,schaar'
,tonheim houden;(iem and)kraphouden;
de
us
e
,
'
(
s
c
h
e
e
pv
.
)
kl
i
ppe
r'
,
L
ge
me
e
nz.
)
ietsbuitengewoons,prachtexemplaar'
,
- athand,vlak bi
j'
:op handen,zeer
- of eoins, m untsnoeier; --built
nabij;- by,dichtbil;- by (to),dicht
Iighter,klipperaak.
bij...'
,people-to thebusiness,,,insiders'';- (uplon, (dichtlbij; (uplon
elippingadJ'
.,snelzeilend'
,(gemeenz.)prima,puik;znw.,(uitlknipsel;snoeisel;
100,dichtbijde 100;- upon Christscheerwol;(press?newspaper) - (fnz. m as, vlak v6ör Kerstm is; zie ook
Amer.),zie cuttlng znw.
l
ive b)enwind lqa);--fisted, gierig'
,
- -fi
tting, nauwsluitend'
, --grained,
eliqueznw.,kliek,coterie;çvw.,een kliek
Vorm en .
dicht (van nerf, korrel); --paeked,
dicht opeengepakt.
eliquish,diqutely,kliekachtig.
eliquism ,kliekgeest,-wezen.
c.
al
)ys
me
e;t ZnW.' - analysis,scherpe anaeloak znw., mantel; dekm antel; under
application,nauwgezette ijver;
the - of,Onder den d.van; - room ,
kleedkamer, vestiaire; ookl bagagedépôt; ww.,hullen'
,bem antelen,verbergen,cam oufleren.
eloek I znw.,klok,uurwerk;Freneh -,

pendule;(write)againstthe -,in razende haast (schrijven);- face,wijzerplaat'
,- hand, wijzer;-wisw met
de (wijzersvan de)k.mede;--work,
(k.lwerk;like (asregular as)--work,
zo geregeld a1sde k.;by --work, precies, geregeld;--work toy,speelgoed
m et m echaniek'
,zie ook o'clock;ww.,

opdek.nagaan,dentijdbepalen(van).
elock lI? klink (v.kous);-ed,van k.n
voorzlen .

argum ent, sluitend argum ent; to
pay - attention to,nauwkeurig letten

(scherp toezien)op;ata- ealculation
ofourpriees,bijscherpe berekening
onzer prijzen;- eo-operation (contact), nauwte) samenwerking (cont
act);-.examination (inquiry),nauwkeurig onderzoek; - friends, nauw
verbonden vrienden;m oney is -.het
geld is krap; - port, binnenhaven'
,
,- pri
nt, zfe x writing'
, - quotation,

uiterste notering; - season (time),
gesloten vis-of jachttijd;to be a seeond,onmiddellijkop NO1volgen;

it is Iikely to he a - thing, hetza1er
spannen'
, - translation,nauw keurige

elosely

clothe

nauwkeurig beschouwen; to quote -,
vertaling'
,in - writing (print),dicht
(in elkandcr) geschreven (gedrukt); scherp noteren; - written (printed),
zieook connection,insqection,qllardicht (opeen) geschreven (gedrukt);
ter J.
al,reasoning,relatlonc),resemzieook calculate,connecth),inform ,
blance,shave znw.
,study znw.,e.a. pack h),run ca),touch c1),e.a.
è1) fzzfc., (zich)sluiten;af-,ln-,beslui- eloseness,geslotenheid,enz.,zieclosec1).
ten,eindigen;(aflsluiten (v.rekening, eloset znw., kamertje, kabinet; prive'
vertrek studeerkamer'
, kast; adJ.,
boeken,contractenz.);heteenswortheoretlsch, kamer...;fcœ. to be -ed
den (over,upon;met,with);langszijde komen (van); zie ook closing; together (with), een geheim onder- a eredit,een crediet intrekken;the
houd hebben (met).
market -(Ifirm (at90 % ),debeurs elosing,sluiting,enz.,ziecloseè1);sluit
s
loot vast lop 90 % );navigation is
(-ings)..,slot..,eind..;early- (order),
- d, de vaar
t is gesloten; priees -d
(verordening op de)vervroegdewinonly fractionally higher, de prijzen
kelsluiting; - day (date),sluitingssloten slechts weinig hoger;this is a
dag; --down? stopzetting, sluiting;
- d quest
ion now,ditisthanseen uit- entry, sluztpost; - hourts),slulgem aakte zaak; the steam er is on the
tingsuur (-tijd); the - months, de
point of closing (-s on the lsth),
laatste maanden (van het jaar); het schi
p is bijna afgeladen (laadt
pr
iee
(quotation), slotprijs, -koers,
- not
ering; - report, eindrapport; den 15en af); zie ook account :a),
sentenee,slotzin;- tim e,zie- hours;
contractca),shopa),transaction,e.a.
at - tim e, op llet sluitingsuur; zie
:u) verbind.,- down,sluiten;- down
(theworks). zieshut down; - out
ook exchangec3).
(#?z?cr.), realiseren; annuleren, in- elosure znw., slulting (fnz.v.debat);

slot, besluit,einde;to apply the - to
= ww.,het debat sluiten over.
besluiten;verstoppen;(drukk.j (den elotZnW.,klonter;œ(V.,klonteren,stolregel)aansluiten;- (up)an account, len; -ted eream , dikke room ' -ted
een rekening afsluiten; - the m atter e10no
ense(
,rzz
kl
i:
nkkl
thns
znw.
p.
-s,are onzin.
. een einde aan de zaak
I'P, ook.
vgl.clothes),laken,
m aken; zie ook rear l znœ-; stof; doek, lap, tafellaken; dweil;
trekken; -t
l to traffic, voor het verkeer gesloten;- up,sluiten,af-,aan-,

upon tx4.zzzer.l, (aflsluiten (v.transactie);- with,contracteren met;het
eens worden met; ingaan op (aanbieding),treden in (voorstel);- with
the land (scheepv.j,hetland naderen.
c) znw., besluit, einde, slot, (eindlresultaat;ingesloten ruimte;atthe ol the m arket, at the - ofexchange,

bijhet sluiten van dç beurs; atthe
the m arket was firm , de m arkt
sloot vast;to bring to a -,ten einde

-

(tot een resultaat) brengen;to draw
(wear) to a -,ten e.lopen; towards
the - of the year, tegen het e.van
hetjaar;towardsthe-,ookle.beurs;
- ol the m ail,m ailsluiting; - of the
season, e.van het seizoen.

zeilten), kleed'
, ''our -'', ons gilde
(beroep,vak);(im bound in) -, (in)
l
innen band;zie ook coatznw'.;c#j.,
stoffen, lakens, linnen; - binding,
linnenband (.
v.boek);- boards,linnen om slag;--eovered button,stoffen
knoop; - dyer, lakenverver;- hall,
l.hal; - m anufactory, l.fabriek; m anufaeture, l.fabricage; - m anufaeturer,l.fabrikant;- oil,petroleumdistillaat voor het Prepareren Van

wol;- press,l.pers;- prover(tester),

l.keurder; - shearer, l.scheerder; shearing m aehine, l.scheerm achine;
- t
rade,l.handel;- weaver, l.wever;
- w ool, kaard-, 1.w ol; - worker,
l.bereider;- yard, l.el.

elosely, dicht, enz., zie close lj); - elothe, kleden, bekleden (ook /#.);
eut priees,scherp berekende prilzen;
inkleden'
, hullen; -d with wide
- i
m itated, getrouw nagebootst; to
authority, van (met)ruimevolmacht
keep - in touch with, voortdurend
voorzien (bekleed); zie ook clothes
voeling houden m et; to Iook at-,

eu clothing.

elothes
1i1
eoal
clotheg, klederen, kleding;was;bedde- el
ue
,
(
l
e
i
l
dr
aa
d,
aa
nwi
j
z
i
ng,
s
l
e
ut
e
l
;
ook
goed; zie ook ready-m ade; - hag
= clew;to follow up a -,een vinger-

(basket), wasmand; - hrush,kleerborstel;- horse,droogrek;-pegtpin),
kni
jper; - press! kleerkast; - suspender, kleerhanger.
elothierj lakenfabrikant; lakenkoper;

(#zzzcr.)l.voller.
elothing, kleding; zie ook ready-m ade.
clottp klonterig.

wijzing volgen;in ...Iiesthe- to...,

de verklaring van
moet worden
gezocht in ....
elump znw., klom p, brok,blok;groep

(bomen enz.); dubbele zool (ook:s
ole);f
z/f
,
f7.,bijeendoen,-planten fook:
t
og
e
t
he
r);van dubbele zool voorzien.

eloud znw.,wolk Look/fg.);every - has
a silver lining,geen Ongeluk zo groot
of er is nog een geluk bij;to easta
- upon, een schaduw werpen op; to
be
under a - Lgemeenz.j, in grote
verlegenheid verkeren;in discrediet,
uit degratiezijn;-burst?wolkbreuk;
test,cloudtest:(bepallngder)temperatuur waarbijparaffineofandere

elumsiness, onhandigheid, enz., zie
clum sy.
clum sy, onhandig, lomp,plom p;ofa m anufacture, plom p bewerkt.
eluneh, zachte witte kalksteen.
Cluny, kloskant m et meetkundige figuren.

len Look /ïg.); -ed,ook:troebel; gemoireerd;gevlamd (v.hout,papier);
over (up), bet
rekken, bewolkt

grijpen (naar,at); Ltechn.)koppelen;
z
nw.,greep,klauw,haak;(techn.)koppeling, klauW.

eluster znw., tros, bos; groep, troep,
hoop; ww., in trossen groelen (bin-

vaste stoffen zich uit een olie beden),(zich)groeperen (tot,into),zich
ginnen af te scheiden; vlokproef;
scharen (om,round).
fcœ.,bewolken,verduisteren,beneve- el
uteh I ww., (vastlklemmen, vatten,

worden.
eluteh II, legsel,broedsel.
eloudiness,bewolktheid,enz.,ziecloudy. elutter znw., lawaai, drukte; warboel;
eloudless, onbewolkt.
ww., lawaai (drukte) maken; door
cloudy,bewolkt;duister,vaag (ookfig.j; elkaar gooien (ook: - upl; -ed up
troebel Lookv.vloeistof);gemoireerd; with, opgepropt met.

wolkig (v.diamant).
e04-)...,mede-,samen-,gezamenlijke...,
elough, ravijn.
zie ajzond.samenst.
elout çveroud.oj dial.4,znw-,lap,vod, eoaeervation, ophoping.
doek; - nail, platkopspijker; ww., eoaeh znf
zz., staatsietkoets),diligence;
(Opllappen.
spoorrijtuig;repetitor;trainer;-work,
elove 1, kruidnagel'
, oil of -s, oil,
carrosserie;ww.,trainen,(zich)klaark olie
maken (vO0r examen);wenken aan
de hand doen.
elove11(ecroud.),wol-,boter-en kaasgewicht (9 à 8 lb.).
eoaehman, winterjassenstof met gee
love hiteh (scheepv.),visserssteek.
twijnd kamgaren ketting.
cloven, zie cleave.
eot-laet(zc!#.),dwingen,nopen;samenclover,klavor;Dutch -,witte k.;Freneh
werken.
(lueerne) -, lucerne;-seed,k.zaad. cot-ladion (zeld.), dwang; samenwerking.
eloy, overlâden, oververzadigen (met,
with) (ook jig.j.
e
ot
-laetive (zdI#.), dwingend; samenelub znw., knuppel,knots;club,sociëwerkend.
teit; (ziekenlfonds, bus; Lscheepv.j eo-ageney, mede-, samenwerking Look
schoothoorn;to be on the -, uithet
v.factoren).
fondsgesteund worden;- house,club- eo-agent, m ede-, sam enwerker, ook:
m edewerkende factor.
gebouw, sociëteit; ww., (zich) verenigen,samenvoegen,bijdragen (tot coagulate, doen)stremmen (stollen).
een gezamenlijke kas),(geld)bijeen- eoagulation,strem m ing, stolling.
leygen Look: - together); Lscheepv.j eoalc)znw.,(steenlkool,kolerl;''Coals'',
gelen.

aandelen Pittsburgh Coal Co.; to

1i2
coat
eoaler
earry -s to Newcastle, water in de
veln, k.ader; * washings, slik; wharf, k.losplaats; - whipper. k.zee dragen;-andwagtgon)lx4rz?cr.l,

kolenprijs franco plaatsvanbestemwipper,-hijser;- yard,k.bergplaats.
m ing; zie ook haul over; fcf,
r
7., van eoaler, kolenschip,-trein,-liJ
'n; kolendrager.
k. voorzien; k. innemen (laden);
verkolen;zie ook coaling.
coaleseey sam engroeien, -vloeien, zich
b4 samenst., - backer, kolendrager;
verenlgen.
bag, k.zak; - barge, k.schuit; - coaleseenee, sam engroeiing, enz., zie
basin, k.bekken;- bed,k.bedding;
coalesce.
- hl
aek, k.zw art; - box, k.bak; - eoaleseent, samengroeiend, enz., zie
bricks,briquetten'
,- bunkert
schccpe.), coalesce.
k.bunker,-ruim , -bergplaats;- car- eoal
ing, (het) bunkeren,innemen van
rier, --carrying steam er, k.schip ; kolen; - berth, zie '
w station; - eaeart,k.wagen;- eellar,k.hok,-bergpaeity, kolentlaadlruimte; - erane.
steenk.kraan; - hatehway, k.luik;
plaats;- consumption,k.verbruik;-

distriet,k.district;-dust,gruistkool);

k.-gruis,-stof;- exchangw k.beurs;exporter, k.exporteur; - faetor, k.factoor; - fam ine, k.nood; - field,
k.veld; lire, k.vuur; - litter, zie
.-w fact
or;- flap, k.kelderluik;- flat,
k-schuit; - gas, licht- en VerW arm ingsgas; - hateh (sc#.), (k-l
stortkoker, k.stortgat; --heated, m et
k. gestookt;- heavel'
, k.drager; -

-

jetty, k.hoofd,-steiger;- station,

k.station.
eoalition, coalitie, verbond.
eoaly, steenkoolachtig; koolzwart.

eoaming (scheepv.j, luikhoofd,schaarstok.
coarse, grof,ruw Lo
ok Iig.); - e10th,
loden;- eut,

ongevold laken,
ïrofsnee; --libred, g-vezelig; - shag,
krultabak;--threaded.g.van draad,
g.dradig; zie ook Can vas AnW.,flour
znw-, linen zrzwza,e-a.

hod, k.tvervoerlbak; - hoist, k.tip,
kraan;- hold,k.ruim ;- hole,k.hok,
bergplaats; - hopper? (k.lvultrech- eoarseness,grof-,ruwheid Look jig.4.
ter;- house, k.pakhuls;- im porter, eoastznw.,kust (ook'
.sea -); main -,
k.im porteur;- layer, k.laag;- m asvaste wal; on the-,aan dek.; zieook
t
er,aar
zie' x owner;-,m e.rehantlk.hanclearc1);-guard,k.wachtterl;-light,
del
, - m ine, k.miln;- mxner,k.k.
licht; - t
own? k.stad; -wardts),
naar de k..
, -wise, -ways, langs de
mijnwerker'
, - mining, steenkoolwinning'
,- oiIta4/zzdr.l,zie kerosine; k., kust...; -wise traffie, k.verkeer;
ww.,langsde k.varen(van);zieook
(Eng.) vloeibare brandstof gewon-

nen uit kolen; - outpul, opbrengst

coasting.

der kamijnen;- owner,(steenkolenl- eoastal, kust...', - station, k.station; ,
zone, k.zone.
mijneigenaar'
, pit, zie x mine;piteh, koolpek; - plate, zie x flap; coaster,- (brake),terugtG prem .
- t
rade,kustvaart,

- porter, k.drager;- seoop,k.schop; coasting, kustvaart;
-handel:- vess
k.bak; - screen, k.zeef;- scuttle,k.el, k.vaarder, k.vaarbak;-emm er;- seam ,dunne k.laag;
tuig.
- shed, k.hok, -loods, -schuur; - eoatznw.,jas,(
dameslmantel,(herenlrok; bekleding, bedekking; vacht,
ship, k.schip; - shortage, k.gebrek,
- nood;- s
hovel!k.schop;- slack,k.huid,pels;vlies,schil,zaadrok;(dek-,
gruis;- slimes,zte'
vwashings'
,- stoek,
verfllaag;- andskirt(costume),mank.voorraad;- stratum ,zie ,
v layer'
!-.
telcostuum ; to paint three -s thiek,
strike, k.staking, staking der milndriemaal (overlverven; to eut one's
- aeeording to one's e10th, de tering
werkers'
, - supply, k.voorraad; k.naarde nering zetten; to apply a - of
aanvoer;- tar, koolteer;- tar dye,
paint, etc., zie coating; ww.,bekleanilineverf; - tax, steenkolenbelasting; - tip, zie '
w hoist; - trade, k.den, bedekken, bestrijken, verven,
handel'
,- train, k.trein;- trimm er,
een deklaag geven (v. verf, teer,

(k.ltremmer; - truek, k.wagon; -

vernis enz.),zie ook coating; - rice,

eoating

codify

1&3

ri
jst blauwen (somslroden); - with eockroach, kakkerlak.
copper (nickel,tin-loil), verkoperen eoe
k-sure (gemeenz.t,positiefzeker;(te)
zelfbewust, verwaand.
(vernikkelen,vertinnen).
eoatlng, bedekking,enz.,zie coatf
&'
œ .; cocota), kokospalm; --nut, kokos-,
laag (verf enz.l;overtrek;stofvoor
klappernoot;-t-nut)cake,zieN-nut
j
a
s
s
e
n
e
nz
.
;
t
o
g
i
ve
a
(
of
pai
nt
,
e
t
e.
)
,
oilcake;-t-nut)fibre,kokos,klapVerven el1Z., Van een laag Verf enz.
pervezel; --nut mattting), kokosvoorzien,een laagverfenz.aanbrenmattwer,k);
--nutmilk,kokos-,klappermelk'
--nut oil, klapperolie; gen.
eoax, vleien, pluimstrijken; - into
nut oil eake! kokoskoek; -t-nut)
rope, kokostouw ;--nut shell, klap...i
ng(outof), doorvleierijbepraten
om (aftroggelen).
perdop;-t-nut)tree, kokos-, klapeoaxer, vleier,m ooiprater.
perboom '- soap,kokoszeep;- thread,
kogaren.
eob 1, grote hazelnoot Lookk nut);
rond stuk;m aïskolf; dubbele cacao- coeoa
ao-zi
he
ean)
oo,
kcCa
.boo
,an
(ber
ide
be
Ljeui
st)
erC
.aeCae
aO'
can;
o'
boon.
eob 1I, m engsel van leem ,grinten stro

(voor het bouwen van muren).
eobalt, kobalt; kobaltpigment (ook:blue).
eobbl
e znw., (straatlkei Look:-stone);
-s, ookL stukkolen; ww., m et keien
bestraten'
, (opllappen (ook: - up),
sam enflansen.
eobbler,schoenlapper;knoeier;- 'swax,
schoenm akerspek.
coble, soort vissersschuit.
eob-nut, zie cob 1.
cobweb znw.,spinneweb;spinrag'
, ad)'.,

ragfijn,zwak,broos; - Iawn,garen
kant; - m ierom eter, spinneweb-m icrometer;-by,ragfijn'
, vol spinrag.
Cofa1 coca.
eoeam e, cocaïne.

eoehineal, cochenille.

eoek 1, haan; mannetje (v. vogels);
kraan; tong (v.balans); Lgemeenz.j
aanvoerder, primus, kraan; that won 'tfight,dlevliegergaatniet op !;
--and-bullstory,onmogelijk verhaal.
cock 11 ZHW., (hooilopper;ww.,in oppers zetten.
eoekade, kokarde.
eoekboat, kleine scheepsboot,jol.

butter, c.boter; mass, c.pap; nibs, deeltjes van geslagen c.bonen;

- powder(powdered -,- in powder),
c.poeder; - tea, c.doppen-extract;
- t
ree,c.boomi-waste(shells,husks,
parings), c.afval (-doppen,-schillen,
snijdsel).
eoeonade, coconade:grof,vuil,lndisch
-

katoen.
eoeoon , cocon .

cocoonery,zijderupsenkwekerij.
codion,koking;kooksel.
eod,kabeljauw (ook.
.- fish); dried -,
stokvis;salt -, zoutevis; - fishing,
kabeljauwvangst; - liver oil,levertraan.
eodd's ring, (
rubberlsluitring (v. fles).
W ., wetboek, code; reglem ent'
,
eode Zn,
(telegramlcode, seins
t
e
l
s
e
l
,
bo
ek;
Civil -, Burgerlijk W etboek; Com m ereial-, W . van Koophandel'
,private -, particuliere code;- of Civil

Proeedurw W etboek van Burgerli
jke

Rechtsvordering; - book, telegram -

c
ode;- cipher,c.cijfer;- eondenser,
c.voor:- condensing = c.stelselom
getallen in woorden en woorden in
getallen om te zetten'
, - dietionary,

eoeketznw.,douanetkantoor);d.briefje,
c.dictionnaire;- Iist, c.li
jst;- message (telegram),c.telegram;- word,
geleibiljet, losceel;d.zegel;ww.,verc.woord;f
'
cf
z,.,in codetaaloverzetten,
zegelen (door d.).
coderen, zie ook write out.
eoekle, brand (in koren); - eylinder
cil,codicil.
(extraetor), machine om koren van eeodi
odifieation, codificatie.
brand te zuiveren.
,ook= code w'f,
t'.'
,-ing
coekney, bi
jnaam voor geboren Lon- eodily,codificeren'
denaar; Londens dialect.
aet, wet waarbij sommigegebruiken
eoekpit, cockpit, kuip,stuurllut, -huis
tot wet worden verheven (gecodifi(v.vliegtuig,jacht enz.).
ceerd).

1ii
eoil
codlintg)
d1
-chte kistl
eodlintg),soort stoofappel.
i
ng)
;
-s
,
o
o
k
:
s
c
ha
t
k
ist;
m -dam, ki
stdam , ww-,in een koffer
eodling,kleine kabeljauw.
eoeffieient adj., medewerkend; znw., enz.sluiten.
coëfficiënt;medewerkende factor.
eo-îounder, m edeoprichter.
eoeree,(afldwingen;-into,dwingentot. eog, kam,tand (v.rad);-ged,getand;
eoertion, dwang.
tged) wheel, tand-, kamrad; eoereive,dwingend,dwang...;- m easure,
(
wheel) x'
ailway,tandradbaan.
dwangm aatregel,-m iddel.
eogency,(het)klemmende,overtuigende
eoexist,gelijktijdigbestaan,samengaan
(v.betoog),overtuigende kracht.
eogent, krachtig, overtuigend, klem #w(met,with).
m end.
eoexistenee,(het)gelijktijdigbestaan.
eoexistent,gelijktijdigbestaand,samen eogitable, denkbaar.
bestaanbaar.
eogitate, (overldenken, (overlpeinzen,
uitdenken, beramen.
eoe
xt
e
ns
i
ve
,van
g
e
l
i
j
ke
ui
t
ge
s
t
r
ekt
he
i
d
Of geli
jken duur.
eogitation,(overldenking,enz.,ziecogitate;after mueh -,naheelwathoofdcoffee c),koffie;broken-,branderij-k.;
brekens.
(extra-lpolished -, (extra-lgeglansde
k..
,green-,zieunroastedN;ground -, eognae, cognac; zie ook neat l1.
gem alen k.; M oeha -, M okka-k.; eognate qd)
'., verwant Look jig.'
,aan,
natural -, zie unwashed x; pale -,
with);- businesses,aanverwante bebleke k.; round-tsmall-lberried -,
drijven;and - mattersofinterest,en
daarm ede verband houdende zaken
parel-k.;(unlroasted-,(onlgebrande
Van belang;%rtW.,bloedverw ant.
k.; (unlwashed -, (onlgewassen k.;
volgens de natte (droge) methode eognizabllitp kenbaarheid, enz., zie
ontbolsterde k.bonen;bale of -, k.coynizable.
baal;eultivation of-,zie - growing; eognxzable, ken-, waarneem baar;strafessence of -, zie - extract.
rechteli
jk vervolgbaar.
bjsamenst.,-apparatus,zie,
xzmachine'
, cognizanee,kennisneming,waarnem ing;
- auetion, koffieveiling'
, - bean,k.kennis; (jur.) onderzoek; rechtsbeboon; - berry,k.bes;- eanister, k.voegdheid, com petentie; kenteken,
bus:
' eherry, k.bes,-vrucht; eolinsigne; to fall withln (be beyond)
ourxng establishment, k.kleurderij;
one's> (niet)totiemandscompeten- cup,k.kop;- drier,k.boondroogm atie behoren;tohave(take) -of,kenchine; - extraet, k.extract; --grow nisdragen (nemen)van Lojjicieelt.
ing, k.cultuur; - hullem, k.boon- eognizant, kennis dragend (
van, of);
pelm achine'
, k.ontbolsterm achine; (jur.)competent.
kettle, k.ketel; - m achine, k.geiser; eo-guardian, medevoogdtes).
- m ill, k.m olen; - nib, zie - bean; eoheirtess),m ede-erfgenatalm t
e).
- peeler andpolisher,k.pel-en glans- eohere,samenkl
even;samenhangen Look
m achine;- pereolator,k.filter;- piekIig-sinw k.pluk; k.pluksel; - picking eoherenew eoherency,samenhang Look
establishment,k.verlezerij;- plantalig-b.
tion, k.plantage, -tuin; - planter, eoherent, samenhangend Look /ïg.
).
k.planter; - pot, k.kan, -pot; - eohesi
on, cohesie: samenhang Look
pulper,k.pulper,-ontbolsterm achine;
fig-t.
- roaster,k.brander; - roasting fae- eohesi
ve, samenhangend;- power (attory, k.branderij;- sales,zie- auctraction),cohesie.
tion;- separatoran4grader,k.zuiver- eoi
gn, of vantage,geschiktte)punt
en sorteermachine;- siftings, bran(waarnemingspost,positie)Look /ïg.).
derij-k.;- syrup, k.siroop; - sub- eoilœœ.,(zich)oprollen,(zich) (ineenlstitute, k.surrogaat; - trade, k.hankronkelen;opschieten (v.kabel);-ed,

del; - tray,k.blad;- tree, k.boom ;
urn, k.urn.

voorzien van slangen enz., zie znœ.;
znw.,bocht,kronkeling,spiraal;tros

eoffer znœ., koffer, (geldlkist;water-

(touw,draad);slang,spiraalvormige

eoin
eollapse
buis;(
dldcfr-) (inductielklos,winding, eolafook:kola),kolaboom;-nut,seed,
wine,kol
spoel.
anoot,-zaad,-wijn.
eoin c) znw.,munt,geldtstuk);munt- eolander znw.,vergietttest);ww.,door-

stempel;Ltechn-)stelwig;to pay one
zijgen.
in his own -, iemand met gelijke coleothar,Engels rood (poetsmiddel).
be
t
al
en;a
nd
bul
l
i
o
n,
m
.
e
n
m
.
m.
eol
d c) c#j., koud, koel (ook /fg.); it
leaves him -, het laat hem koud;
materiaal;base(spurious,eountedeit,
lalse) -,valse m.; elipt -,gesnoeid
in - hlood,inkoelenbloede;zieookè);
ge
l
d;
e
ur
r
e
nt
-(
s
),
gang
bar
e
m.
;
- eolours,blauw,grijs,donkergroen
standard -,standpenning;standard ol
enz.;- counsel,mager(teleurstellend)
-,m.standaard;subsidlary -(s),pasadvies;to give(show)the- shoulder,
m .; token -, teken-m .; trade -,neziecold-shoulder(:);-store,koelpakgotiepenning; - counler and sorter,
huis,-kam er;- wave,koudegolf;zie
m .tel- en sorteermachine; - m eter,
ook comfort znw. en water c1);zie
m -m eter.
verder b);znw.,koude;koelheid (ook
bjœm., (aanlmuntcn; verzinnen, smejig.j; to be left (out) in the -, aan
den,fabriceren (/fg.,inz.v.nieuwe
zijn lot overgelaten worden; achter
het net vissen, er buiten gehouden
woorden); to be -ing money, geld
verdienen als water; -ing press,
worden,mogen toekijken.
m untpers'
,-ing value, m .waarde.
b) samenst., --blooded, koelbloedig,
eoinage,(aanlmunting,enz.,ziecoinbj;
in koelen bloede (gepleegd); hardmunttenlitmuntstelsel,-wezen;rightof
vo
chtig; - ehisel, koutdlbeitel; -,m untrecht;- Act,wetop hetm untdrawn,koudgetrokken (fdc#n.);zonwezen;- box. muntapparaat (telej.j. -de
rverwarminguitgeperst(uitzaad);
eoineide, samenvallen (met,with),tehammerting),(het)bewerken van
m etaalin kouden toestand;--proof,
gelijk gebeuren; overeenstemmen
bestand tegen k.;--rolling, het k.
(met,with); het eens zijn (wat beuitwalsen; --short, k.bteukig, bros
treft,ln;met,with); which entirely
-s with our views, hetgeen geheel
(
v.ijzer);--shoulëer (œm.),metden
m et onze inzichten strookt.
nek aanzien, den rug toedraaien,
eoincidence,(het)samenvallen,enz.,zie
negéren;- storage,(hetbewaren in)
koelpakhuis,-kam er;--storage buildcoincide; (toevallige)samenloop (van
ing, koelhuis; --storage ehamber,
omstandigheden);bya-,toevalligerk.kam er; v-storage plant, k.inrichwijze.
ting;--storagewarehouse,k.pakhuis.
eoincident,sam envallend;overeenstem m end.
eoldish, nogalkoud; (/fg.)nogal koel.
eoineidental,toevallig.
eoldness,koud-,koelheidtooà/fg.likoude.
eoiper,munter,enz.,ziecoinh);(hase) eole, kool; - seed, k.zaad; - wort,
-, valse m unter.
(groene)kool(fnz.losse).
eollaborate, mede-,samenwerken.
eoinstantaneous,gelijktijdig.
fo-insuranee, Co-asstlrantie.
eo-inSure, Co-assureren.
fo-insuper, m ede-asstlradeur.

eollaboration,m ede-,samenwerking.
eollaborator, m edewerker.
eollapsable, zfe collapsible.

eoir,kokostnootlvezels;-matting,rope, eol
lapse ww., inteenlvallen, -storten,
yarn,kokosmattten),-touw,-garen. -zakken, -zinken; (sterk) dalen,ineoke znw.,cokes;-breeze,c.gruis;- of
zinken (v. prijs);totaalmislukken;
brown, bruinkolencokes; - nuts, geverlopen (v.staking);thiseausedthe
broken c.; f
'
f7œ.,vercokesen; zie ook
seheme (argument) to - altogether,
coking.
hierdoor viel hetgeheleplan (degehele rçdenering) in duigen (ineen);
eokertnut),zie cocotal-nut.
eollapsing hoat, opvouwbare boot;
eoking, - coal,steenkoolgeschiktvoor
vercokesing; - lufl, cokesgruis;
plant, installatie voor c.winning; -

small,fijnkolen vqor c.bereiding.
Engels H andelswoordenboek

znw.,int.eenlstorting enz.;val,fiasco,

krach; sterke daling, inzinking (v.
prijs,koers).
10

eollapsible
1i6
collide
collapsible,sam en-,opvouwbaar;zieook
herkri*
i
Fgen;z
ijn gedachten verzametube znœ.
len; - the letters, - letters posted
eollar ArtW., kraag, boord, halsband,
(fro'
m the box),de bus lichten; -.

I*
IRG*
&)gareel;(sigarenlbandje;è(techn-j

luggage, bagage afhalen (aan een
hotel enz., from an hotel, etc.);steam (gases,etc.)in ...!stoom (gasSen enZ.)Opvangenin ...;- into,Verzam elen tot; --on-delivery parcel
omgeslagen b.;wingted) -, b.met
(serviee) ti
n4mc
,r
in
.l
vor
,zi
de
er
cba
asar
h;
ca).
omgeslagen punten; againet the -, eolleetable,
zie ook
zwaar,inspannend; to settle into -.
,
account:,)en debt q).
*

kraag, halsstuk, klemring; eep -,
hoge boord;double -,up and down -,
dubbele b.; lay-down -, liggende b.;
stand-up -, staande b.;turn-down -,

aan hetwerk gewennen,erinkom en; eolleeting, - ageney, incassobureau,
-bank; - banker
to keep up to the -,ingespannen be, m et het i. belaste
bankier'
, -, charges, afhaalkosten'
,
zighouden; - beam , dwars-, bintbalk;- stut
l,boordeknoopje;- work,
i.loon, -kosten; cle,rk, kas-, kanzw aar, inspannend werk; ww., een
toorloper; - eom mission, i.provisie;
- depart
m ent.. i.afdeling; - fee, inkraag enz. aandoen; (gemeenz.j inpikken;-etl herring,rolmops.
vorderingsrecht'
, - serviee, afhaaldienst'
, - van, a.wagen.
eollarettte), (dameslkraagje.
leetion, ver-, opzameling, enz., zie
eollate,collationneren,vergelijken(met, eol
collect;incasso,incassering'
,collectie;
with); zieook telegram c).

eollateralc#j.,zijdelings,zij...,indirect,
c
ollateraal;parallel,zijde aanzijde;
- branehes
,nevenbranches;- eheek,
nevencontrôle;-circumstanees(jur.),
bijkomstigeomstandigheden;- loan,
lening tegen onderpand; fbeurst.j
prolongatie;- security,zakelijke zekerheid, zakelijk onderpand, extra
zekerheid'
,to borrow on - seeurity,
lenen tegen zakeli
jkezekerheid;prolongatie nemen; trustbond,Am er.
obligatie,met obligaties of aandelen
van andere maatschappi
jen tot onderpand; - value, beleningswaarde;

co
llecte;(busllichting;zelfbeheersing;
ehoiee -, keurcollectie; eom prehensive -, uitgebreide c.; Customs -s,

douaneontvangsten;to effed (undertake)-s,incasso'sbezorgen,zich met
i.s belasten'
, for -, terinning (incasso); ter verzilvering'
,bill for -,
waarde
incassowissel, value for
ter inning'
, -'of letters, buslichting'
,

ook:(loketvoor)aannemingvanbrieven; the - of parcels from the Post
Offiee,hetafhalen van pakketten van
het postkantoor; - business,incasso-

bedrijf;-eharge,i.provisie;- eheque
zie ook acceptance c); znw.,bloed(B/L,item), verzamelcheque (-converwant in de zijlinie; ook = nossement,-post); - rates, i.tarief.
security; to sellthe - Lbeurst.j,pro- eolleetive,verzam elend,verzam eld,verlongatieexecuterenlzieookcreditc1). zamel....; collectief, gezamenlijk; eollation,collationnerlng,collatie;ook=
(labour) agreement(eontract),-bargain, collectief arbeidscontract.
+
hot
c
hpot
t
c
h)
(
j
ur
.
)
.
eollator, collationneerder, collator.
eolleetor, verzam elaar,enz., ziecollect;
eolleague znw., collega, ambtgenoot;
, Sam enspannen.
W29f7., zich verenigen'
eolleet, (zich)ver-,opzamelen;coll
ecte-

kasloper,bode,incasseerder;ontvan-

ge
r; LEng.-lnd.j controleur; (clccfr.)
collector; tax -, ontvanger der be-

, 's office, kantoor Van
ren;bijeenzoeken;op-, afhalen;op- lastingen'
den ontvanger.
nemen (v. bestellinyen, stemmen);
innen, invorderen; lncasseren (bij, eolledorate LEng.-In#.), controleursdistrict.
van, from); incasso bezorgen; verzilveren;afleiden (uit,lrom);zieook eollege?college;+ inrichtingvoorvoorcollecting; -ed, bedaard, zichzelf
bereldend hoger onderwijs; agrieulm eester;to be -e4 on delivery,tegen
tural -, landbouwschool.
postkwitantie'
, - oneself, zichzelf eollet,ring,band,(
ringlkas.
meester worden, zijn zelfbeheersing eollide, botsen,in botsing komen Look

collier
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/fg.),inaanvaringkomen (met,with).
eollier,mijnwerker'
,kolenschip;matroos
op kolenschip.
eolliery,kolenmijn;- owner,mijneigenaar;- tim ber, m .hout.
eolligate, verbinden.
eolligation, verbinding.

eollision,botsing (ook jig.j;aanvaring,
aanrijding'
,- bulkhead, aanvarings-,
voorpieksehot;- elauseaaanvaringsclausule.
eolloeate, plaatsen, (
ranglschikken.
eolloeation, plaatsing, (
ranglschikking.
eollodion, collodium.

c
olloid,gelatineachtigte stof);colloïd.
eolloidal, colloïdaal.

eolum nar

(droge)verf;(jig.)schijn,dekmantel,
voorwendsel; aard,soort;-s,distinctieve kleuren; vlag, vaandel, stan-

daard;gekleurde japonstoffen;verfwaren; zie ook colouring; brlght -s,
heldere kleuren; dark (deep) -s,
donkerek.n;dry -s,drogeverfwaren;
false-,miskleur,zieookca);light-,
lichte k.;to give (Iend) - to, een
glimp (schi
jn van waarheid)geven
aan;to lose -!zijn k.verliezen;to
put false -s upon, in een vals daglicht stellen;to show one's -s.kleur

bekennen,zich inzi
jnwaregedaante
tonen; zie ook cold c) adJ'
.;- hox,

verfdoos; - eard, zie shade card; eolloquial, tot de omgangs-,spreektaal
m an, houder van een winkelin verfbehorend,gemeenzaam .
waren; - printinw kleurendruk'
,
eolloquialism,gemeenzam euitdrukking.
sehem e, k.com binatie.
colloquy, sam enspraak.
ca) metvoorz.,picturesin > gekleurde
eollotype (
pho
t
.
j
,
ge
l
a
t
i
ne
pl
aa
t
.
platen;in its (one's) true-s, in zijn
eollusion (
jur.), geheime verstandhou- ware gedaante;to throw into -,kleur
ding,collusie.
geven aan (/ïg.);olf -, zie off e);
collusxve, heimeli
jk, onderhands.
under - of, onder den schijn (het
Cologne, - water, eau de cologne.
voorwendsel) van; under false -s,
colon: dubbele punt.
onder valse vlag; under French -s,
colonxal ad)'.,koloniaal;- broker,m akeonder Franse vlag; it m ay he said
laarink.ewaren;- Couneil,Koloniale
with som e ..., m en kan m et enig
R aad; - market, cultuurafdeling,
recht beweren ...; zie ook drum znw.
en flying.
ma
r
kt
;
Of
f
i
c
e
(
i
n
Eng.
j
,
mi
ni
s
t
e
r
i
e
van koloniën; zie ook secretary; - bjww.,kleuren,tinten,verven;bewi
mmade, in de koloniën gefabriceerd;
pe
l
e
n,
f
l
at
t
e
r
e
n
(
bi
j
v.
V.
bal
a
ns
)
;
aan- produce,k.
e waren; - shares, culnemelijk maken, een glimp geven;
vals voorstellen; zie ook colouring;
tuurwaarden;- tradw handeloq de
koloniën;znw.,bewonerderkolonzën; eol
imlep
ssinneme
on, kle
ur
endr
uk.
-e
our
dab
,reaa
li
jk,
scho
onschijm v., Zt
e 'w shares.
eolonist, kolonist.
nend; voorgewend.
eolonization, kolonisatie.
eolouration, zie coloration.
eolonize, koloniseren.
eolouring,kleurting);kleursel;tintà(va1eolony, kolonie, nederzetting; Departse)schijn;new designsand-s,nzeuwe

ment of (Minister for) the Colonies,
dessins en kleuren;delicatein -,fijn
van tint; - matter,kleurstof(fen).
ministerie (minister)van koloniën (ïn
Eng.ziecolonialadj.en secretary). eolourless,kleurloosLookjig.b
eolophon, slottitel, eindvignet'
,zie ook eoloury, de echt! (goede) kleur vertitle znw.
tonend (v.koffle enz.).
eolophony, colophonium :vioolhars.
eolportage,colportage.
eolporteur,colporteur.
eoloration, kleurting).
eolorific,kleurgevend;kleur...;kleurrijk eolt, veulen.
(ook jig.).
eolumbian,lettertype (16 punten).
eolorim eter, colorimeter: kleurm eter.
columm zuil,pilaar,kolom (ook v.cijeolory,zie coloury.
fers en in courant),rubriek; in -s,
eolossal, kolossaal,reuzen....
kolomsgewijze; -ed, in kolommen
eolossus, colossus.
verdeeld.
eolour c,
1) znm., kleur, tint;kleursel, eolum nar, zuilvormig; kolom m enlang

colum nist
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(
v.artikell;kolomsgewijze ingericht;
- books
,zie tabular.
eolumnist tx4?ndr.l, geregeld medewerker aan courant (voor bepaalde
kolom).
eolza,koolzaad; - oil,raapolie.
eo-m anager,medebestuurder,-directeur.

Com e

> toekomend,aanstaand;in timats)
to -, in de toekomst, mettertijd'
,
for(many)yearsto -,nOg jaren,zie
ook time ca);--and-go,(het)komen
en gaan; - eheap (expensive),goedkoop (duur) uitkomen; - it (too)
strong (gemeenz.), overdrijven, het
te ver drijven;- right, in orde (ter
echt) komen, uitkomen; - short,
falen,tekortschieten;- short of, zie

eomb znw.,kam;(honinglraat;-honey,
ratenhoning; ww., kam men,hekelen
(v.'
vlas);(alles) af-,doorzoeken;om fall short of;- to pass,think eteu zie
krullen (v.golven); -ed (eomhing)
:);I have - to pay forthebooks,ik
woo
l
(
yar
n
)
,
ka
mwo
l
(
gar
en)
;
-i
ngt
s
)
,
uitkam sel;afval;- out,uitkam m en;
kom de boeken betalen; - undone
(loose),losraken;- whatmay (wiIl),
hekelen Look /ïg.); schiften; (ongeschikten)opsporen en uitden dienst
waterook gebeure;zie ook easy è),
firstb),handy,home c),surprisec),
verwijderen;--out,schifting enz.
eomhat znw.,strijd'
,f
'
pf
zp.,(belstrijden, true q,),e.a.
verbind.,- about,gebeuren;totstand
(belvechten (ook jig.); spray for bjkome
n; zich toedragen;how iteam e
iny ..., sproeimiddel voor het beaboutthat...,h0ehetkwam ,dat...;strilden van ...
eombative,strijdlustig.
aeross,(toevallig)aantreffen;- aeross
one's mind, bij iemand opkomen;
eomber, (wollkammer, (wollkaarder;
it has - aeross by m ail, het is met
wolkamtmachine);lange krulgolf.
eombinable, verenigbaar.
de mailovergekomenà- after,k.na,
volgen op;zie ook amlss en asunder;
eombination, com binatie, vereniging,
verbinding (ookchc?zz.l;komplot, sa- ge
at,
k.bij,bereiken;k.aan,(verlkrijn; zie ook com e-at-able en truth;
menspanning;-s.hem dbroek;- loek,
letterslot; - shipm ent, groupage-

zending;het inladen als bijpak (per
schip).

eombinative,verbindend;verbindings--.;
verenigd.

eombine ww., combineren, (zich)verbinden Look chem.j,(zich)verenigen;
paren (met,aan,with) in zich verenigen; m edewerken; -d truek-load,
groupage (te land);the -d yield, de
gezamenlijke opbrengst; not more
than 20 persons ean - to form a
partnership, tgn hoogste 20 personen kunnen zlch verenigen tot het
aangaan Van een vennootschap;zie
ook efforten force c);AnW.,combi
natie,syndicaat,consortium, groep,

belangengemeenschap,bond.

eom bustibility, brandbaarheid.

eombustibleadj.,brandbaar;znf
zz.,-(s),
brandstof.
eombustion? verbranding; perled -,

r
egelmatlge brand (v.sigaren);produets of -, verbrandingsproducten;
- point, v.stem peratuur; zie ook
spontaneous.

eome c), komen;zieook coming;...to

-away,weggaan;losraken,erafgaan;
zie ook em pty adJ'.k- back,terugko-

men fookfig.j(op,to);wedertebinnen
schieten;- by,voorbijkomen;komen
aan,
(verlkrijgen;how di4 you - by
itl, hoe bent u daaraan gekom en ?,
zie ook own l; - down, neerkom en;
naar beneden k.; invallen, -zakken;

dal
en (v.prijs, loon); een toontje
lager zingen, - down in the world,
aan lager wa1 geraken; - down to,
zich uitstrekken tot, lopen tot; down upon a person, zie - upon; down with the money, opdokken;
- -down, val, achterui
tgang, tegen-

slag; - for, k.om,k.(aflhalen; f
orth, te voorschijn k..
, - forward,
naar voren kom en; zich aanm elden
(aanbieden)
(als,as); aan de m arkt
next aceount eom ing lork.; in the
ward,in deeerstvolgende rekening;as
soon as new huyers - forward,zodra
zich nieuwe kopers opdoen;eargo is
eom ing forward lreely, er wordtveel
lading aangeboden; - forward as

elaimant,zich alsrechthebbendeajnmelden; - from,k.van (uit);- m,

eom e-at-able
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binnenkomen Look v.orders,berichten enz.),aankomen (v.post,mail,
lading);in de mode k.;aan hetbewind k.;inproductiekomen (v.petr.bron);where do we- inT, waarblijven wijnu?,wathebbenwijdaarnu
voor voordeel bij?; the risk -sin
where ..., het risico beginteerstingeval (wanneer)...;here itiswherethe
uncertainty -s in, op dit punt nu
verkeert men (verkeren wijenz.)in
het onzekere,the well cam e in with
an initial production of..., de bron
w erd voltooid met 0en aanvangsproductie van...,- in forone'sshare,

zijn deelkrijgen;-in useful(handy),
goe
d (juist)van (te)pask.; zie ook
com ings-in; into, k. in; in het
bezit k. van, erven; - into one's

estate (own,property), in het bezit
k.van zijn (erfldeel,erven;zie ook
favourca),notice ca),play bj,prominence, operation, question ca),
e.a.;-of,k.van;k.uit (afstammen
van);worden van;nothing will- of
it,daarkomt niets van,wij zien er
geen heil in; zie ook age zzzfc.; olf,los-,er afgaan,loslaten;afgeven

(v. verf); er uitgaan (v. vlekken);

doorgaan, plaats hebben; the sale
will not - off, de veiling gaat niet
door;- offbadly,er slecht afkom en;

zie ook horse J,) en loser; --ofl,
slot,uitslag, uitvlucht'
, - ony aankom en, vorderen, gedi
jen.
, zzd ook
upon; -on (lor diseussion), zie
- up; - on (for hearing, trial),
vöörkomen (v.rechtsz.);- out,uitkomen;eruitk.;aan hetlicht (aan
dendag)k.;blijken(tezijn);hetlicht
zien,verschijnen (v.boeken enz.);er
ui
tgaan (v.vlekken);the colour -s
outwell, die kleur komt goed uit; out (on strike), gaan staken; - out
with a new design, m et een nieuw
dessin uitkom en; Zb*e ook tOp lc);
- over,överkomen;överlopen (naar,
to); - (it) over a persom iemand
bedotten;- round, (even)aanlopen;
tot anderegedachten k.;bijdraaien;

eon/ort
through, er doorkom en; (
radio)
6verkom en;- to,kom en tot; k.op,
-

bedragen; bijdraaien Lsch. en /ïg.);
when we - to (investigate, etc.)
however ..., als wij echtereens (onde
rzoeken enz.)...; now (that) I - to t
hink of it, nu ik er aan denk
(over begin te denken);when these
pages - to be revised, wanneer tot
herziening dezer bladen wordt over-

gegaan;when it -s to ...inp als het

er op aankom t om ...; com lng to ...,
en nu,overgaandetot...;whatarewe

eomingtol,waargaanwi
j(moetdat)
heen!;-to an arrangement(deeisiom
ete.),toteen schikking (besluitenz.)
kom en; - to business, tot zaken k.;
to pass,ziepassbj;zieookend ca),
fore c), front c1), grief, hand c:),
nothingb),piece ca),pointca),stop
bj1 vote ca), e.a.; - under a head
(-xng),ondereen hoofd(rubriek)vallen;zieooknoticec,);-up,opkomen;
in de mode(in zwang)k.;tersprake
(in behandeling,aan deorde)k.;the
m any points that are eonstantly to -

um de vele kwesties welke zich gere-

F
eld zullen voordoen;- uq agam st,
ln conflict k.m et;- up 1ordxseussion,
tersprake(aandeorde)k.,eenonderwerp van bespreking uitm aken; - up
to, bereiken, tot gelijke hoogte k.
als;voldoen (beantwoorden)aan (çis,
monster,verwachtingen);- upwith,
inhalen;- upon,overvallen;(toevallig) aantreffen; te binnen schieten;
verhaal nem en op,aanspreken (Om,
for);ten laste komen Van* zz*e ook
com ing-upon;- within â eategory,
onder een categorie vallen, tot een
c.gerekend m oeten worden; zie ook
SCOPO.

eome-at-able (gemeenz.), bereikbaar,
verkrijgbaar.
eom er, all-s, iedereen,ieder die zich
aanmeldt;(all)-sandgoers,degaande en komendeman;zieook first c).
eom estibles, eetwaren.
eomet port, wijn uit het komeetjaar.
eom flts, suikergoed.

inpalmen,beçtnemen;G ristmas has eom fort znw.,troost, vertroosting,be-

- round agam , Kerstmis is weder
gekom en;- round to one's opiniom
tot iemandsm ening gaan overhellen;

moedigingiwelstand;gerief(elijkheid);
c
omfort,gemak;(-4mcr.),ziecomforter; eold -, schrie troost; to take o

eom fortable
150
fon:n'erce,
zich troosten,m oed scheppen,to live
;- of,ter herdenking van;- m edal
sm edaille.
(be) in -, h2t goed kunnen satlleellen-, eoh.
m m enee, beginnen, aanvangen'
, in
fitted (up)m th every > van gem akken voorzien'
?
ww., troosten,bewerking treden ; rent -s on July 1,
.
m oedigen,
' verkwlkken.
dehuurgaat1 Juliih;-thedischarge,
eom fortable,aangenaam ,behaaglijk gem et lossen beginnen'
, com m encing
riefelijk)op zijn gemak;in - eireum salary,zie initialadj.
stanees, eomlortably off, in goeden comm eneem ent, begin, aanvang,intredoen; - incom e, royaal inkom en; de; inw erkingtreding; as a -, om te
state of alfairs, bevredigende stand
beginnen'
, atthe -,bijdenaanvang;
Van zaken.
atthe - ofbusiness,ook:bij den a.
eom forter, bouffante; (Xrz
der
ve
r
ga
dering.
zcr.) Vewatteerde deken.
eommend, prijzen,loven,aanbevelen;
eom fortless! ongeriefeli
- t
o onegs eonsideration. in iem ands
jk;troosteloos.
,
aandacht aanbevelen; the very sight
coming adj., aanstaand, toekom end'
the - m an, de m an van de toeof this artiele -s it to the publiw
komst;znw.,komst;-s-in,inkomsten;
het uiterlijk van dit artikelisreeds
--upon, verhaal,regres.
een aanbeveling;the idea -ed itself
to him,hetdenkbeeld lachtehem toe.
eomity, (burgerlijke)beleefdheid'
,- of

nations, internationalehoffeli
jkheid.
eommand c) fcfc., bevelen, gebieden;
beheersen;beschikken over,totzijn
beschikking hebben;bestrijken,overzien;-ing,ookimposant;yoursto -,
eomm a, komm a;zie ook invert ww.

eo
mmendahle,prijzens-,lofwaardig.
eom m endatiom aanbeveling;lof.
eommendatory,prijzend; aanbevelend;
letter, aanbevelingsbrief.
eonznaensurable, onderling m eetbaar

(deelbaar).

uw onderdanige dlenaar; Java eoffee eommensurate, van geli
jketn) duur
- ed
..; ... -etl
@@@# Javakoffie bedong .
(grootte) (als,with);evenredig (aan,
m ore attention,voor...bestond m eer
with, to); results not - with the
belangstelling; - a high priee, een
outlay, resultaten welke niet even-

hogen prijsopbrengen;- a high rent, eom
redig zijn aan de uitgaven.
m ent znw., com m entaar, aantekeeen hoge huur doen; you m ay - m e
(my services) at any time, u kunt
ning, opmerkingten); aanmerking,
t
e allen tijde over mij beschikken; critlek;further- isneedless,colnm en- an am ple supply of capital, over
taar (is) overbodig;of mueh -.veel
ruim kapitaal beschikken; zie ook
(druk)besproken;we should weleome
your -s in this eonneetiom gaarne
favour c,
1),respect c1),sale c),view
zullen wij uw opmerkingen hieromca);-ing bridg'e, commandobrug.
b) znœ.: bevel,opdracht, last, order; trent vernem en; we have no -s to
beschzkking;beheersing;bestrijking; make (offer) with regard to...,wij
uitzicht; to have - of, zie to have
hebben geen O.n (temaken)Omtrent
at OneS x . to have (a perfect) - of
; to raise -, bezwaren opwerpen;
a good dealof- hasbeen raised by...,
a language, een taal(volkomen)beookker is veelstofopgewaaid doOr...;
heersen;theyhaveprieesat-,zijkunzie ook call for;fJ7fzz., - (RPJ
.OX'C0mne
n
vr
a
ge
n
wa
t
z
i
j
wi
l
l
e
n;
a
t
(
by)
yo
ur
-, op uw bevel; to have atone's >
mentaar enz.maken bij(leverenop),
com m enteren;aanm erking m aken op,
kunnen beschikkenover,tOt zijn becritiseren;on (with regard to)which
schikking hebben;tobe in -(of),bewe- aslollows,waaromtrentwijhet
velvoeren (over).
volgende opm erken;- severely upon,
eom m andeer, requireren.
eom m em oratw herdenken,vieren.
eom m em oratiom herdenking,viering;in
- oî, ter h.van; - m edal, zie comm em orative.
tlm m em orative,gedenk...,herdenkings

zich scherp uitlaten over.
eom mentary, comm entaar; Opm er-

kinglen);zie ook running adj.

eom mentator, com mentator.
eomm eree, handel, verkeer; X inister

eomm ercial

151

(Department) ol - and Industry,
minlster (ministerie) van handel en
nijverheid LinEng.zieBoard ofTrade
en president);zie ook chamber.
eomme
rcialc#j.,handels...,commercieel;
- adivity?levendigheid op h.gebied;adviee,zzc v reportts);- affairs,zie
'w m atters'
, - ageney, h.agentuur;
t
x
4z
?
z
c
r
.
l
i
nf
ormatiebureau; - agent,
h.agent; - agreement, h.accoord; arithm etiw h.rekenen; - bank, h.bank;- bureaw h.inform atiebureau;

business, h.bedrijf, -zaken; (motor) car,bedrijfsauto; - eareer,

-

h.loopbaan; - eentrw'h.centrum ; -

com m ission

- room,uitpakkamervoorh.reizigers

(in hotel);- sehool,h.school;- size,
groot formaat (v. briefpapierl; spirit,h.geest;(handelsben.) benzine
voor vrachtautomobielen;- stationercs), kantoorboekhandeltaar); status, ,,standing'' in de h.
w ereld;
he hasa recognized - status,hijis
van erkende soliditeit;- style,koopmansstijl;- supremaey, suprematie

op h.gebied;- term ,h.term ; - town,
h.stad,-plaats; - traffic,zie rw intercourseg
' - training, h.-, com m erciële
opleidlng; - traveller, h.reiziger; treaty, h.verdrag,-tractaat;- Uniom
tolverbond; - university, h.hogeschool; - usage, zie usage; - value,
h.-, m arktwaarde; - world, zie '
w
reiziger.
communityiznœ.tgdrzzdcnz.)h-hande
lscom m ercialism ,handelsgeest;

ehem ist,ziechemist'
, - eireles,h.kringen;- Code,W etboek vanlfoophandel;
- eollege,zie- school;- eom m unity,
h.
w ereld;-coneern,zietrading'
,- eonvention, zie - treaty;- eorrespondenee, h.correspondentie'
: - Court of
uitdrukking;handelsmethodetn).
Iuaw, h.rechtbank;- emsis,h.crisis;- commereial
ize, commercieel (totvoordebt,h.schuld;(tradeand)-direetory,
we
r
p
va
n
handel)maken;op c.nvoet
inrichten;vaneen c.n geestvervullen.
h.
adr
e
s
bo
e
k;
e
duc
a
t
i
on,
h.
onde
r
wi
j
s
,
- opl
eidi
m ing;
-ng; - enterprise, h.onderne- comminatory, (beldrei
gend; - letter,
experience,h.ervaring; - gadreigbrief.
zette,h.blad,beurscourant'
,- harbour, eommingle, (
zich)(verlmengen.

h.
haven;- house(establishment),h.- eomminute,versplinteren (ook jig.,v.
huis, -lichaam ;- institute,h.instituut;
bezitting),fijnmaken.
- i
nstrum ents,h.papier;- intelligenew com minution, versplintering, enz.,zie
com m inute.
h.berichtten); - Intelligenee Offiee
missarial,comm issariaal.
(Bureau), - Inquiry Offiee,bureau eeom
om missary,gem achtigde,com m issaris.
voo
r
h.
i
nl
i
c
ht
i
nge
n;
(
a
l
s
af
d.
v.
d.
''Board of Trade'': - Intelligenee eommissionc,
)znw.,opdracht,last,comDepartment);-intereourse,h.verkeer; m issie:lastbrief,volmachtiboodschap;
- i
nterests,h.belangen;the - interest,
commlssietloon),provisie?aanbrengpremie'
, to go beyond one's-? blliten
de h.stand; -knowledgw zie - practice; - language, h.taal; - law, h.zijn opdrachtfgemeenz.kboekle)gaan;
in -, belast m et een opdracht; door
recht;-legislation,h.wetgeving;- letter,habrief; - Iine, koopm ansberoep,
eencommissiebeheerd;toplaee(put)
h.stand; - m atters, h.-aangelegenheintto) (out of) -? zie service c);
den, -zaken; - m oney, negotiepenningen; - outlook, zie - prospects;

term s of -, com m lssievoorwaarden;

- panic, paniek (ontsteltenis) in h.-

on -, goederen ln c.; traveller on -

kringen'
,- papep h.blad; ook = x
instrum ents'
, policy, h.politiek;
practice, h.kennis,kennis van h.zaken;-produet, h.product; - produetion, com m ercieel-lonende productie;
prohibition, h.verbod; - prospects,
vooruitzichtenoph.gebied;-relations,
h.betrekkingen; - Relations Offiew

zierw lntelligence Office'
,-.reportts),
h.berichtten);- road (route), h.weg;

on -,on a -basis?in comm issie;gobds

(on the - basis),provisiereiziger'
,to
be
he
ar
d
on
(
j
ur
.
)
,
r
o
gat
o
i
r
ge
hoo
rd
worden, zie ook rogatory; under of,in opdrachtvan;ww.,m achtigen,
m achtiging geven; opdragen, opdracht geven, bestellen; in dienst
stellen;in de vaart brengen; tot gezagvoerder aanstellen;to be -ed to

sell, met den verkoop belast zijn

van,in com missiehebben;-ed by the

eom m issionaire
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Government, door de regering aangeWezen.
bt samenst., - aeeount, provisierekening; - agent, comm issionnair; book. com missieboek;- husiness,c.handel,-zaak;- house,c.zaak;- m en

Lgemeenz.j,commissionnairs;- merehant? commissionnair (voor eigen
rekenznghandelend);-sale,verkoop

op provisie; - Rules of the Stoek
Exehange, fondsenreglem ent.
eomm issionaire,besteller,kruier,dienst-

POm m On

toerek-enbaar persooll); standing -.
perm anente com missie;to be on the
-, zitting hebben in de com missie

(het bestuur, comité); to be in

the - stagw in het comm issoriale
stadium verkeren; - of the W hole

House, comité-generaal (in parlement);- ofinquiry (investigation),c.

van onderzoek; - of inspeetion, c.
van toezichi; c. van crediteuren; of m anagem ent. c.van beheer, bestuur; - of Supply (of W ays and

m an.
Means),begrotings-,financiële c.,c.
voor de mzddelen (
commissioner,gevolmachtiçde,geCOm in parl.j.
m itteerde, com m issaris;lld ener (
re- eommitter.bedrijver.
geringslcommissie; - of eustom s, eom m odatum , het om niet lenen van

entreposeur.
roerend goed.
eom m issure,naad,sam envoeging,voeg. eom mode,chiffonnière.

eommit,(toelvertrouwen (aan,to);verwijzen (naar commissie); begaan,
plegen, bedrijven; compromitteren;
prijsgeven (aan,to);binden (tot,to);
to be -ted,gebonden (gehouden)zijn
(aan,om te,to;door,by);- onesell,
b
ve
rplichtingen aangaan; zich (verlinden; zich blootgeven; zich erge
ns naede i
c);
nlaten'
, Zl
.
e ook ahead
they were too deeply -ted to back
outofit,zijwarenreedstevergegaan
om nog terug te kunnen keren;
this will not - you in any respect,
it wm - you to nothing, dit bindt u

t
otniets;theyareheavily(extremely)
ted for oleine, zij zijn overstelpt
m et orders op oleïne;- to a person's
eare, aan iem and toevertrouwen; -

eommodious, ruim,geriefelijk.
eommodiousness,ruim-,geriefelijkheid.
eommodity,yerief,gemak;(handels-,verbruikslartlkel,(handelslwaaritdmer.)
massagoed; history (knowledge) of
e.s,warenkennis;- priees, goederenprijzen, zie ook level c); zie ook
m useu m .
J., gemeentschappeli
common 1) &d.
jk);
gewoon; (allyemeen, alledaags, gewoon,ordinazr Look v.soort,kwaliteit);openbaar;zieookcommons;-ly,
gemeenlijk; gewoontlijk); for the benefit, te algem enen bate;- eentre,
verenigingspunt;- eouneiltlor), gemeenteraadtslid); - divisor, gemene
delerà- hall, gemeentehuis;- plea,
zl
z clviel geding; - shares (stock)
(X??zcr.),gewone aandelen (00à:-s);
itisquitea -thing that(for...to) ...,
men zietheeldikwijlsdat...;- weal,

to the flre(flames),aan devlammen
prijsgeven; - to paper (writing),op
papier brengen; not - oneself to
the statement (eonelusion) that..., zie com m onweal; zie ook carrier,
zich niet wagen aan de uitspraak
Cause zRœ.y Currency, garden ZnW.,
(gevolgtrekking),dat...;zieookpress
knowledge, law :), multiple znw.,
llc),trialc),trust c).
practice, report :), risk c),salt c),
eommitment,(het)toevertrouwen,enz., sense c1),e.a.
zie commit;verbintenisàverplichting; bjznw.,(het)gewone;meentte);-s,zie
ook: toezegging, vrijwlllig op zich
c);rightof -,rechtvan beweiding;
genomenverplichti> ;tohaveaheavy
(not) above (beyond) the > (niet)
> zware verplichtlngen hebben; zie
beter (meer)dan gewoon,(niet)boook over-com mitment en OVer-eXven het gewone;ino gemeentschaptend;to enter into (meet) -s, ver- pelijk), gezamenlijk; to have in -,
plichtingen aangaan (nakomen).
gemeen hebben (met?wlth);to hold
eom m ittal,zie com mitment.
m -,gemeenschappelljk bezitten;the
eom m ittee, com m issie;com ité;bestuur
eement industry, in - qith other
(v.vereniging,club);curator (v.ontrades, de cementindustrle, gelijk

eom monable
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(evenals) andere bedrijven; out ol
the o ongewoon;buitengew oon.
eommonahle, gemeenschappelijk, gezamenlijk.
commonage, gemeenschappelijk bezit;
(r
echt om
tn)
e we
iden oo
op)
geme
ens
chappe
lijket
grond;
i=
commonalty.

companion

railway (steamship) -, Stpo
orwego ereate
(
s
t
oo
mvaa
r
t
l
ve
r
bi
nd
i
ng;
a - between England and the Far
East,een v.tussen E. en het Verre

Oosln tot stand brengen; to he
(plaee)in - with, in brlefwisseling
of v.staan (brengen)met;ook:(telefonisch)aangesloten zijn (aansluiten)

eommonalty, burgerij; gemeenschap; m et;- eord, noodrem .
corporatie.
com m unicative, m ededeelzaam .
eommonplaee adj., gewoon,alledaags, com m unicativeness,m ededeelzaam heid.
banaal;znw.,gem eenplaats;alledaag- eom m unieator, m ededeler, Overbrense zaak; banaliteit.
ger; (telegr.jsleutel'
,(fcc#n-) communicator.
commons,burgerij,volk.
ullion, gemeenschap; Om gang,
Commons,(House of) -,zie housea). ftlmvemrke
er.
commonweal fveroud.j, algemeen weleom m unity,gem eenschap,m aatschapZIJn.
comm onwealth, staat;gem enebest,repij; genootschap; commereial, mercantile,trading, business -, handelspubliek (ook jig.), (jig.)rijk; - (of
wereld;the Netherlands- in London,
Australia),Australië.
eomm otion, beroering, beweging, opdeNederlandsekolonieteL.;(married
schudding; eivil -s, binnenlandse
i
n) - ofgoods, (gehuwdin)gemeenschap van goederen; - of interests,
(burgerlijke)onlusten,binnenlandse
belangengem eenschap;- ofm arriage,
woelingen.
lijksgemeenschap.
eommove,hevig bewegen (roeren)Look eomhuwe
m utability,verwisselbaarheid,enz.,
jig.);in opschudding brengen.
eomm unal, gem eente.-.; com m unaal'
,
zie com mutable.
,
gemeenschappelijk'
,- Sonse, gem een- eom m utable, verwissel-, vervangbaar.

schapszin.
afkoopbaar.
comm unalize, onder gem eenschappe- eom m utation, verwisseling, enz., ZTe
com mute;- tiekett
zlmcr.l,zieseason
lijk beheer brengen.
ket.
eommune, (samenlspreken,overlèggen eomticmut
ativeyverwisselend,ruil...;-fine,
(met,with); - iogether, samentbelspreken.
boete subsldiair gevangenisstraf.
eomm unieablw m ededeelbaar; m ede- eom mutator, stroomwisselaar.
deelzaam .
eommute,veranderen (in,into,to);vereomm unicate?m ededelen;overbrengen;
wisselen (voor, lor); omzetten (ook
in verbindlng staan oftreden,zich in
v.stroom); verzachten (v.straf); -

v.stellen (met,with);gemeenschap
(by a lump sum),afkopen.
(communicatie)hebben (met,with); eommuter (#mdr.), zie season ticket
m utually comm unicating, onderling

gep eenschap hebbend;- a thingto
a person, iem and iets bqrichten;we
shall, thereforw - again with you

holder.
eom paet 1, verdrag, overeenkom st,

vergelijk.
eompa
et11 adj.,compact,dicht,vast;
stevig,solide;beknopt,bondig;- of,

upon the subject, wij berichten u
bestaandeuit; mf
zz.,com pact m aken,
daaromtrent dus nog nader;we have
sam enpakken,-persen,com prim eren,
d with Mr X oler the telephone,
condenseren;verbinden;sam enstellen
wijhebben telefonlsch metden heer
X gesyroken.
(uit,01).
eonznzunxcatee (jur.), aan wietn)iets compactness, dichtheid,enz., zie com wordt bericht.
pact 11 adj.
eomm unication, m ededeling; aanslui- eompanion,(metlgezel;deel-,lotgenoot;
ting,gemeenschap,verbinding'
,com pendant; fscheepv.t kampanje,koemunicatietmiddel); verbindingsweg; koek;- hateh, kajuitskap;-ladder,
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etairs, k.trap; - ship, m eeligger; (vergeleken) met,in verhoudingtot,

way, kajuitstrap;gangboord.
eompany c), gezelschap;genootschap,
gilde; maatschappij? vennootschap,
com pagnie;bem annlng, zie ook shlp
h); to float (promote, start) a -,
een maatschappij(helpen)oprichten
(doorpromotorse.d.);to lorm (zcI#.:
found) a -,een m. oprichten; a organized (ineorporated) under the
laws of New York,een m .opgericht
volgens de wetten van den staat

tegenover,tegen,bij;iteannot-with
it,ook:hethaalternietbij;how this
quality -s with...,hoe deze kwaliteit
is in vergelijkingmet...;thisyield-s
with 1600 t in 1925, deze opbrengst
laat zich vergelijken met1600 t in

1925,in '25 bedroeg deze o.1600 t;
favourably with, gunstig afsteken
bij, een goed figuur of gunstigen
indruk m aken naast,beterzijn dan;

znw., beyond (past, without) -,onN.Y.; towindup(Iiquidate)a > een
vergelijkelijk.
m .liquideren; the -'s eapital, het com parison, vergeli
jking;there isno between ...
,...zijn niettevergelijken;
maa
t
s
c
ha
ppe
l
i
j
k
ka
pi
t
a
i;
i
n
(
t
be
)
of, in - with, in gezelschap
to draw a -, een v. m aken; to
van; Companies Aet, wet op de
naam loze vennootschappen; -'law,
vennootschapsrecht;
prom oter,
prom otor; - registration for sale,

institute -s, een parallel trekken,

v.n m aken;to stand (bear) - (with),
de v. doorstaan (met); beyond -,
niet te vergelijken;beyond (outof)
all -,without-,onvergelijkelijk;hy
-,vergelijkenderwijs; alI things go
bJr-,alles isbetrekkelijk;for (purposes of) -, ter v.;in - with,in v.
met,vergeleken met (bij);this is...
in -,daarbij vergeleken is dit...

ledige n.v.te koop;- union tdzzzcr.l,
vakvereniging derwerkgevers.
bj met adj.,affiliated -,dochtermaatschappij; allied -, gelieerde m .;
assoeiate;c.s,verbonden m .n.,zieook
associateadj.kholding -,holding-m .,
vgl.holding;joint-stoek -,zie Joint eom part, afdelen.
,
:); limited (limited liability) -, m. eom partm ent, afdeling, vak, coppé'
Lscheepv.jwaterdichte afdeling.
met beperkte aansprakelijkheid,
fNed.j + naamloze vennootschap; eompa
ssc)z?zœ.,omtrek;
omvang,ruimte; bestek, gebied'
, grens; bereik'
,
Bne-m an
eenm ansvennootschap;
parent -.m oeder-,hoofd-,oorspronkompas
,
'
(
pai
r
o
f
)
-e
s
,
pas
s
e
r
,
'
po
i
nt
s
ol the -, kom passtreken; to leteh
kelijke m..
, Parliamentary -, z?
:
d
statutory -'
, private > fam ilieven(go) a o een omweg nemen (ook
nootschap;participatie-m .;statutory
jig.4; beyond (within) my -, bui-, m.goedgekeurd bijspeciaalparten (binnen) mijn bestek (gebied)
lem entsbesluit'
.subsidiary -, onder(bereik);in a narrow -,in een kort
bestek;to keep within -, binnen de
horige m .;unlim ited -, m . met onperken blijven (houden); we keep
beperkte aansprakelijkheid; zie ook
guarantee ww.
(speak)within -insaying..uwijgaan
niettever (overdrijven niet)mette
eomparable, vergelijkbaar,te vergelijzeggen ...;to m ove within a narrow
ken (met,to,with).
-?zich binnen enge grenzen bewegen;
eompa
r
at
i
ve
,
ve
r
ge
l
i
j
ke
nd;
be
t
r
e
kke
l
i
j
k;
zTe ook box ww.
ly, vergelijkenderwijs, in vergelijking; betrekkelijk;-ly new,betrek- :)ww.,Om vatten (ookjig.j,Omvamen,
kelnk nieuw.
insluiten,omringen (met,with);be,bereiken,(trachten te) verz7f
c., vergeli
jken (met,with; grijpen'
eompa
bi pe f
verkrijgen, volvoeren; beramen;as
l,to);zich laten v.;devergelijking
doorstaan (
met,wlth);- qajgek.:ep) a short way to - one's ends, ten
art. 20, zie confer l; - notes,elkaneinde spoedig zijn doel te bereiken.
der zijn bevindingen of indrukken c) samenst., - adjuster, kompasregem ededelen'
, nabetrachting houden;
laar;- box,k.huisje;-eard,k.roos;
to,vergelijk-en bij;op éénlijnstel- error, miswijzing van het k.;face, zie '
w card; - needle,m agneetlen met;(as)
.-d with,ln vergelijking

eom plaint
eompassion
155
naald;- saw, schrobzaag'
,- tim ber,
een b. beoordelaar;in - quarters,in
kromhout.
b.e kringen; te bevoegder plaatse;

eompassion, medelijden (met, on), it was - for him to refusw hij kon
m ededogen.
weigeren indien hi
j datwilde.
eompassionate,medelijdend, -dogend; competition, concurrentie (van, van
- allowance, toelage,Ondersta'
nd.
de zijde van, from), mededinging,
compatibility, verenlg-, bestaanbaarwedijver;competitie,wedstrijd'
,brisk
held,overeenstem m ing.
o levendige concurrentie'
,eut-throat
compatible,verenig-,bestaanbaar,stro(suieidal)-,dodende(moordende)c.;
kend (met,with).
fierce (strenuous,severe) -,fellec.;
ike, evenknie'
, m edekeen -,scherpe c.;(unlfair -, (on)compeer, geli#
#
stander.
eerlijke c.;toputto publie > openodzaken,verbaar aanbesteden; - arose with ...,
eompel,dwingen (tot),no
plichten'
,afdwingen; linw ook: geerontstondc.met...;tobeat(outrun)
biedend'
, meeslepend'
,klemmend (v.
alI -, alle c. slaan; to erush -,-c.
den kOp indrtlkken'
,to defy -, tegen
reden).
eompellable, te dwingen, verplicht
de opgewassen zi
jn,geen c.duchten;our prices defy -, OnZe PriJ
-Zen
(kunnende worden).
eompend,zie com pendium .
zijn scherp concul.rerend, er valt
'

eompendious, beknopt,kort,
eompendiousness, beknopt-, kortheid.
eom pendium :compendium ,kortbegrip,
sam envattlng.
eompensate,com penseren,opwegen te-

niettegen teconcurreren;to m aintain
-, de c. volhouden; to m eet (face,
withstand)> dec.hethoofd bieden;
to be in - with, concurreren m et;

d for by ...? weegterruim schoots

- quarters, concurrenten, de concurrentie', - warlare, concurrentie-

to enter into - (with),in c.treden
gen (ook: - for); schadeloosstellen;
(met),den c.strijd aanbinden (met).
vergoeden,goedmaken (gdm.:- for) eompetitive, concurrerend, m ededin(met,with,by);- a differenee, een
gend; - examination, vergelijkend
verschil opheffen; it is m ore than
examen.-,priee,concurrerendeprijs'
-

tegen op;zze ook entry 1.

eom pensation, compensatie, enz., zie
compensate; tegemoetkoming (i
n

strijd.

eompetitor,m ededinger,concurrent.
compilation, com pilatie, verzam eling.

schade enz.);(Amer.ook) loon, salaris;the am ount of -.awarded, de compile,compileren,verzamelen,bijeen(bij arbitrage enz.)toegekende scha- brengen,sam enstellen.
com piler, compilator, samensteller.
devergoeding.

com pensative ad)'
.,com penserend;znw., eom placenee, eom plaeeney, welgevalequivalent,compensatie.
len; (zelflvoldoening; (vdrou#.) ineom pensatory, com penserend.
schikkelijkheid.
eompete, concurreren (met, with, eomplacent, (zelflvoldaan; (veroud.j

inschikkelijk; -ly, ookl met volto -, concurrentievermogen.
complain,klagen,zich beklagen (over,
eom petenee,competeney, bevoegdheid,
of,about;bij,to),klachtten)indienen,
bekwaam heid, com petentie, rechtsr
eclameren (bij,to);-that...,(erover)
klagen, dat...; the goods -ed of, de
bevoegdheid;behoorli
jk (toereikend)
goederen waarover wordt gereclainkomen; welgesteldheid; to have a
m eerd.
ln goeden doen zijn, zich yoed
against), wedijveren (met,with;in,
in);mededingen (naar,for);capahility

doening.

kunnen redden; to yield a fatr -, eom plainant, klager, eiser, reclam ant.
eom plaint, klacht, aanklacht; kwaal;
een goed bestaan opleveren.
there is a general- that...,erwordt
eompetent,bevoegd,bekwaam ,com pealgem een over geklaagd, dat...;
tent;toereikend;(veroud.jgeoorloofd,

gepast;the - authorities(court),de
b.e autoriteiten (rechter);a - judge,

unlounded (groundless) -,ongegrondeklacht;justified (well-founded) -,

eonzplaisance
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gegronde k.;to lodge a,- (against,
with),een k.indienen (tegen, bij);
to m ake-,klagen;tohave(no)cause
(
reason) for -,(geen)reden totklagen hebben;on the- of,op aanklacht

eomaponent

quite different- now,dezaak krijgt

thans een geheel ander aanzien;this
gives an entkely new - to the case,
dit werpt een gans ander licht op

het qeval;zie ook rosy.
eomplaisance, inschikkelijk-, gediencomplex adj.
stlg-,voorkom endheid.
eompllance,inwilliging (van,with);naeomplaisant,inschikkelijk, gedienstig: koming (van, with); inschikkelijk-,
van;- book, klachtenboek.

voorkom end.
eom plem ent 74W?., aanvulling,-vulsel;
com plement, getalsterkte,vo1 getal,

vereistte) hoeveelheid (getal); (vo1tallige) bemanning; the vessel's of gear averages 90 nets, het voll
edig (visltuigJ7bedr
aagt gentiddeld
90 netten; :$?f
., aanvullen, com pleteren.
eomplem entary, aanvullend, aanvullings..., com plem entair.

eomplyte adj.,compleet,volledig,vol-

complexzty,sam engesteldheid,enz.,zie

m eegaandheid; in - with, overeenkom stig, ter voldoening aan, ingevolge, vgl. com ply.
eompliant, inschikkeli
jk,toeschietelijk.
eom plieaey, zie com plexity.
eom plieate Jd.
J., zie -d.
1 of a Very
nature,zeergecom pliceerd;f
z7œ.,com pliceren, ingewikkeld m aken, verwikkelen; -d, ingewikkeld, gecom pliceerd; a -f
l aflair, ookkeen lastige
geschiedenis,rompslom p.
eom plieation,ingewikkeldheid,verwikkeling;com plicatie;a further - arose,
er deed zich een nieuwe complicatie

talllg;voltooid;volm aakt,volkom en,
volslagen; -ly, ook:totaal,geheelen
al, volkomen; - failure, volkom en
VOOr.
ml
'slukking; in - good faith, volko- eompl
ieity,medeplichtigheid (aan,in).
m en te goeder trouw ;ww., com ple- eom plim ent znw., plichtpleging; comteren, aanvullen, voltallig m aken;
pliment;gelukwens;(pleasegive)my
voltooien,afm aken,afwikkelen;vol(respeetful) -s to Mr X, (met)bebrengen, uitvoeren; gereed kom en
leefde groeten aan den heer X ;with

met; invullen (en ondertekenen)(v. M r X's -s; with -s,X; (with the)
-s of the X Co., aangeboden door
formulierenz.);tekenen (v.contract
e
nz.
)
;
(
af
l
s
l
ui
t
e
n
(
v.
koop,
ve
r
koop)
;
den heer X (de X Mij); with the
the line took m any years to o het
author's-s,y,vandenschrijver'';with
duurde jaren voordat de lijn gereed
my best -s ofthe season, met mijn
w as; - an order, een order geheel
gelukwensen (voor het nieuwe jaar
uitvoeren (voltooien), het restant
enz.); f,
f
?fc.,complimenteren; gelukleveren;- the voyage in five days,
wensen (met,on,upon);vereren(met,
de reis in vijfdagen doen;zie ook
Avitlk).
service :).
complim entary, complimenteus; (op
eompleteness, volledig-,volkomenheid;
boekk) presentexemplaar; tieket,
for the sake of-! volledigheidshalve.
vrijkaart.
eompletion, voltooling, enz., zie com - eomply, toegeven, zich schikken (in,
plete w'f
.
fz.;to approaeh (to beon the
with);-ing,ooklinschikkelijk;-with,
wa
y to) -, de v.naderen; to carry
voldoen aan (eis,vereiste,verzoek,
to -1 volvoeren, ten einde brengen;
wens); opvolgen (v.instructies);in
neanng -, de v.naderend;on - o1,
acht nemen (v.formaliteiten?voorna,na gereedkomen van, na afloop
schriften);nakomen (v.bepallngenl;
va
n;
zi
e
o
o
k
s
e
r
vi
c
e
b
j
.
it(he) did not-with ...,ooklhet(hij)
eompletive, eom pletory, aanvullend.
week afvan...;- with the (requireeompl
ex c#j., samengesteld, ingewikme
nts ofthe) law,aan de wet volkeld,gecompliceerd;znw.,sam enstel,
doen.
com plex,geheel,blok.
eompo, ajk.p.:composition.
eomplexion,teint;(/fg.)aanzien,voor- eom ponent adJ'., samenstellend;- part,
komen, aard;the question assum es a

zie znf<z.'
, - soeiety, aangesloten ver-

eom port
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eniging'
, znm., bestand-, sam enstellend deel.

epm port, - onesell, zich gedragen; with, overeenstem m en m et, zich

verdragen met,passen bij.
eomportment,gedrag,houdlng.
eompose,samenstellen,vormen, (uitlmaken; (oplstellen; regelen, schikken; bijleggen, beslechten (v. ges
chil); kalmeren; Ldrukk.j zetten;
d(Iy),kalm,bedaard;zie ook composing;- oneself,kalm eren, tot bedaren komen; - oneself to (write,
etcp, zich aan het (schrijven enz.)
zetten;to be -dof,bestaan (samengesteld zijn)uit.
eom posedness, kalm te,bedaardheid.
eompos
ing (drukk.j, - frame,,-zertoo
ter
sraam ;-.machine,zetm achine'
m,
eompo
zette
sr
it
ij
e(zaaa
djl
-)
,;- stick,zethaak.
samengesteld;- eandle,
stearinekaars; - eonstrudion, com -

o/m promige

bijelkanderdoen,verenigen,samenstellen,(verlmengen;bijlegqen,schikken; een accoord (schikkzng) aan-

gaan; - a debt, een a. treffen ter
afdoening van een schuld;- for,vergoeden; afkopen; - with one's ered-

itors, met zi
jn crediteuren een a.
aangaan (accorderen).

eompoundable, sam enstelbaar,afkoopbaar,enz.,zie com pound ww.
com pounder, wie een accoord aangaat,
enz.,zie com pound ww.
com prador,eerste inlandse bediende in
Europees handelshuis in China.

eomprehend,begrijpen,bevatten;om-,
bevatten,insluiten.
eomprehensibilitp begrijpeli
jkheid.
eomprehensible,begrijpelijk;te omvatten.
eomprehension,bevatting,begrip;omvang; om vatting;ofwxde -,veelom -

vattend; zie ook beyond, pass c2),

posietbouw (houten ijzer);-number,
pastc).
deelbaar getal; - offiee, (verzek-l- eom prehensive, veelom vattend, om maatschappijmet diverse branches; vangri
jk,groot,uitgebreid;-eollecZnW .,sam enstel.
tion, uitgebreide collectie;- list,uiteomposition, samenstelling; Lteckn.j
voerige lijst; - measure, vèrstrekcolnpositie, m engsel; aard, geaardkende maatregel;zieook policy 11:);
heid;opstel;accoord,schikking,verto he - of, omvatten.
gelijk,afkoop;(drukk.) (het) zetten; eomprehensiveness,veelomvattendheid,
Private-,onderiandsAccoord;-after
enz.,zie comprehensive.
adjudication,gerechtelljk a.;to make eompress, sam endrukken, -persen; saa - with one's ereditors, een schikmendringen Look /ïg.),comprimeren,
king (a.)metzijncrediteurentreffen; verdichten; -ed, compres (v.druk
to offer a - of 10/-inthe G een a.
e. d.), compact.
aanbiedenvan50% ;tosanctionthe-, eompressibility, sam endrukbaarheid.
het a.homologeren; - dot,chem isch eompressible, samendruk-,sam enpersgestippeld (
80mS*
. gefigureerd) (3r. baar, te com prim eren.
eom pression, sam endrukking, enz., zie
stoffen).
com positive,samenstellend,synthetisch.
com press; compressie; gedrongen-,
com pactheid.
eompo
s
i
t
or
,
(
l
e
t
t
e
r
l
z
e
t
t
e
r
;
-'
s
e
r
ro
r
,
z
et
fout;-5s wages?zetloon.
eompressor,compressor;fscheepv.tketeompossible,tegelljk mogelijk,bestaantingknijper.
eompressive,sam endrukkend, enz.,zie
baar (met,with).
eom postznw.,m engsel,mengeling;com com press.
post, mengm est; pleisterkalk; ww., eomprise,insluiten;uitm aken;the eom m et com post bem esten;bepleisteren.
mi
ttee -s (is -d of), de commissie
eom posure, kalm te,bezadigdheid.
bestaatuit;thegoodseomprising this
eom pote, compote.
order aKB now ready for shipm ent,
de goederen dezer bestelli
eompounëc#j.,samengesteld;- options
ng zijn
thans ter verzending gereed; a staff
(beurst.j,dubbele premie-affaire;zie
(
l
O
m
pr
l
s
i
n;
.
.
.
,
e
e
n
Pe
r
s
o
ne
e
l
'
Van ....
ook arbitrationeninterest1lc);znw.,
sam enstelling; m engsel, verbinding'
, Com ppomise ZN,W., Comprom isy Versulphur -, zwavelverbinding; ww.,
gelijk-,schikking,overeenkomst;mid-

eom ptom eter
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eoncentrator
delweg; to m ake wtdfeet) a
een
eoneavity, concaafheid,holte.
com promis aangaan, een vergeli-ik concavo, - eoneave, dubbe! concaaf;
treffen,een accoord sluiten;to m ake
- eonvex, concaaf-convex,holbol.
a - with one'sprineiples,hetmetzi
jn conceal,verbergen'
,verzwijgen,verhe-

principes op een accoordje gooien; len,geheim houden(voor,from );-ed,
a poliey of-, een politiek van geven
ook: verkapt'
, we eannot - from oure
n
neme
n;
t
o
s
e
t
t
l
e
(
di
s
po
s
e
of
)
t
he
s
e
l
ves
t
he
f
a
c
t
that...,wijkunnenons
m atterupon a - basis,dezaak afdoen
nietontveinzen,dat...;-fryllduleiltly
from the bankrupt's estate, aan den
door een compromis;fcfc., (in der
faillieten boedel onttrekken.
minne) schikken,bijleggen;toteen
schikking kom en;transigeren,schip- eoneealm ent, verberging,enz., zieconperen (ook:- matters); compromitceal; verheimelijking'
, (place o1) -.
teren,in opspraak (gevaar)brengen; schuilhoek; to m ake no - o1, niet

- oneself,zich compromitteren.
eomptom eter, rekenm achine.
eomptroller, zie controller;ambtenaar

met de bevoegdheden cl
c van den

N ed.Octrooiraad,vgl.PatentBoard;
- of aeeounts, + accountant,hoofd
van den com ptabelen dienst.

eompulsion,dwang;(uplon,under *
gedwongen.
eom pulsive, dwang....

eompulsory, gedwongen, onvrijwillig,
dwingend,dwang...,verplicht(voor,
upon);- conversion,liquidation,ete.,

verbergen.
poneede, toegeven, -staan, -kennen,

(v.recht,voorrecht enz.) (aan,to);
(fnz..
z
d.?zzdr.l toegeven,erkennen;zie
ook honour c1).
eone
eit, verbeelding'
, waan, (eigen)dunk; verwaandheid; gril; -ed,
verwaand,eigenwijs;to be out of with, geen lust meer hebben in,ontevredçn zijn over;thisputsmeout
of- with it, ditgeeftmijeen tegenzin in de zaak.
eoneeivable,denkbaar?begrijpelijk;eoneeivably, begrijpeligkerwijze; it is -

gedwongen conversie,liquidatieenz.;
landtaken under - powers,onteigend
that..., het laat zich denken, dat;
land.
to provide against every - eontineom punetion,wroeging; berouw; gewegeney! zich tegen alle mogelijke getens-, gem oedsbezwaren; they show
beurlnkheden dekken.
little - as to the m eans used to ..., eoneeive,bevatten,begri
jpen;zich een

zijzijn weinig scrupuleustenaanzien
van de middelen welkezijtoepassen
Om @@**

eomputable,berekenbaar.

computation, (belrekening, enz., zie
compute; by my -,volgens mijn b.
eompute,(belrekenen;ramen,schatten;
- roughly,benaderen;the average is
-t
l pTo rata hetween (among)..., de
averij wordt hoofdelijk omgeslagen
Ov er ..-.

eon 1, tegen;zie ook pro.

con II,(van buiten)leren,nagaan,bes
tuderen Look:- overl;Lscheepv.jden
koerà aangeven; -ning orders, roercom m ando's; -ning tower, stuurtoren.
eoneatenate, aaneenschakelen (
/fg.).
eoneatenation, aaneenschakeling (
/fg.).
c
onc
aa
f
,
ho
l
r
ond;
zie ook
eoneave adj.,
concavo; znw., holte; gewelf; ççzm.,
uithollen, concaaf m aken.

denkbeeld vormen van, (zich) denken,zich voorstellen (ook:-of);uitdenken; opvatten (v.plan, afkeer,
vooroordeel, genegenheld enz.); -d
i
n plain terms, in duidelijke termen
vervat.
eoneentrate WW., (zich) concentreren,
(zich)in één punt verenigen;indikken (v.vloeistofenz.l;uitwassen (v.
diam ant enz.); -t
l acid, geconcentreerd zuur;-tljuiee,diksap (suikerrafj.j'
,-d lemouade,limonadestroop;
-upon,- alIoxze's power(attention)
upo
n, al zijn krachten (aandacht)
concentreren op; znw., concentraat;
uitgewassen diamant- (kwik- enz.)
houdend slijk.
eoneentration, concentratie, enz., zie
concentratef
zpf
z7.;(graad v.)dichtheid.
eoncentrative, concentrerend.
eoneentrator,concentrator;slijkschudm achine,-tank.

eoncentre
eoneentrw zie concentrate ww.
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eoneentrietal),concentrisch.

eoneentrieity, concentriciteit.
eoneept,begrip.
eonception, bevatting,begrip,enz.,zie
conceive; gedachte,idee,besef.

eoncern c1) f
'
f
7f
zz., aangaan, betreffen,
raken, van belang zijn voor, interesseren;zie ook concerniny; to the
satisfaetion of alI-ed, tot,leders te-

concession

belany,gewicht;(gemeenz.j zaaktje),
geschledenis; itisno - of ours,het
ls onze zaak niet;the whole - (gemeenz.),het hele zaakje (gedoe);its
sppeial - iswith ...,het heeft vooral
te m aken m et, het betreftvooral...;
to cause-, Onèustwekken'
,to express

s
ome - about...,zijn Ongerustheid
uitspreken Over...; to have no - for,
zich nietbekomm eren om ;to have a

vredenheid; the parties (persons,
quarters, those) -ed, de betrokkenen,de belanghebbenden;their prineipal objeetion -ed ..., hun voornaamste bezwaar betrof (gold) ...;
asfarasIam -ed,watmijaangaati...
as (so) far as cargo for X is -ed,
wat betreft de lading voor X ; as
-s (z:!#.)!watbetreft;I am -ed to
state ...,lk moet tot mijn spijt ver-

(no) - in, (gleen (aanldeelhebben
aan, (niet)geïnteresseerd zijn bij;we
haveno-withit,wijhebben erniets

heb geen lust(williever niet)...;zie
ferderca);for(on)aceountofwhom
xtm ay> voorrekeningvan wien zulks
za1blijken aan te gaan;to whom it

overleghandelen,gemeenschappelijk
handelen (optreden);towork in-,samenwerken;in - with,in sam enwerking (overleg)met,Overeenkomstig;
grand,concertvleugel;f
zzf
zz.,(sam en)
beram en; beraadslagen, overleggen;
well(carefully,ill) -ed,goed (zorgvuldig,slecht) overlegd (beraamd);
-ed aetion,samenwerking, gezam enlijkte)actie (optreden);zieookeffort.

m ede uitte staan;we m ake itno - ol
ourswhether...,hetgaatonsnietaan
0f...; a matter of (great) - to, een
aangelegenheid van groot belang
voor;with deep -,m etgrote bezorgdheid;to pass over with little -, zon-

der interesse laten passeren (voor-

klaren; ook:ik vind het van belang
bijgaan).
te verklaren ...;we are very gravely eoneerning, betreffende, aangaande,
-ed to have this eomplaintfrom yom
om trent,in zake.
het spi
Ons uiterm ate, deze klacht eoneernm ent,zaak;belang,gewicht;bej
t
Van 11te vernem en; to be -ed to***#
m oeiing; bezorgdheid,deelnem ing; ook:zichten doelstellen,trachten ...;
with, ookL(het)betrokken zijn bij.
Iam not -edto...,hetliy.
tniet op fonfertAn.W.,Overeenstem m ing,harm on10'concert;to ad in -,in gem een
mijn weg (is mijn zaak nlet)...;ik

m ay -, aan belanghebbenden, aan
allen die hqt aangaat, L.S.I; the

question which -s us now (with
which we are now -ed),de kwestie
w elke ons thans bezighoudt.
ca)verbind.,(not) - oneselfabout,zich
(niet)bekommeren om,zieookonderè eoneertina,soort harm onica.
tobe -edabout,belang stellen in;ook: eoneession,concessie;bewilliging? verzich bekom meren om ; to be -ed at
gunning'
, toeyeving' concessletter(about,lor).ongerust (bezorgd)zijn
rein);ayplicatlon fora-,c.aanvrage;
t
o
a
equz
re a > een c. verwerven
omtrent,bekommerd zijn over;we
are -ed at...,ook:het doet onsleed,
(verkrijgen);to applyfora-,(een)c.
dat
...;- oneself(tobe-ed)in(with), aanvragen;togranta- (to),toeonfer
zich inlaten met;tobe -ed in,betroka- on,c.verlenenaan;tomake (one)
kenzi
jnbij;tobe-edwith,betrokken
a -, (iemand) een c.doen;to obtain
zijnbij,temakenhebbenmet;betrpf- a -,zietoacquireaN'
,to renew (exfen, handelen over; - oneself with
tend) a -,een c.verlengen;to sur(about),zich interesseren voor.
r
ender(reseind,
relinquish) a -,een
c. teruggeven'
: they are taking -s!
b)znw.,zaak,aangelegenheid;zaak,bedrijf,onderneming,(handelslhuis,fir- they letgo thelr goods,etc.ata -!ziJ
nem en verlies;the - ofthis prineiple
ma, concern; (aanldeel; belangstelling,deelneming;Lezorgdheid,zorg; wouldlead usinto ...,indien wi
j aan

eoneessionary
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ditbeginseltoegaven,zouden wij...; coneoet, bereiden; sm eden, beram en,
- ho
bedisselen,brouwen,uitbroeden.
lder,zie concession(nlaire.
eoneessionary adJ'., concessie-..; znw., eoneoetion, bereiding,enz.,zieconcoct;
brouwsel,verzinsel.
zieconcessiontnlaire.
eoneessiontnlaire, concessionaris, con- eoneoetor, bereider,enz.,zie concoct.
cessiehouder.
eoneomitanee, eoncomitaney, .
thet)saeoneessive,toegevend.
mengyan; coëxistentie; in - with,
eoneiliate, (met elkander) verzoenen; tegelnk met.
m et elkander in overeenstem m ing eoneomitant cdj., vergezel
lend, begebrengen; (weten te) winnen (voor, leidend (v.omstandigheid enz.), er
to), gunstig stemmen; verwerven
mede gepaard gaand; znw.,begeleidend lets.
flig.b,Winnen.
eoneiliation,verzoening,enz.,zieconcil- eoncord, overeenstem ming, harm onie,

eendracht;verdrag.
iate; - board, verzoeningsraad, bemiddelingscomm issie.
eoneordanee, Overeenstem m ing.
eoncordant, overeenstem m end,harm oeoneiliative,zie conciliatory.
eoneiliator,bemiddelaar.
nisch.
coneiliatory,verzoenend;-proposal,be- eoneourse, toeloop, toevloed, sanaenm iddelingsvoorstel.
loop; m enigte.
eoneise, beknopt, bondi
g.
eonereteadj.,concreet;vast;betonlnen),
'
eoneiseness, ook: eoneision, beknoptvan beton; - Mocks, betonblokken;
- foundat
ion,b.fundering;znw.,vaste
heid,bondigheid.
conelude, besluiten, opmaken, conclum assa;concreetiets;beton;arm ouretl

deren,afleiden (uit,from);(aflsluiten, (reinforeed)o ferro--:gewapendb.;
aangaan;(beleindigen;(ze!#.ofXrp,
cr.l
mixer,b.mengmachlne;ww.
,(zich)
tot een vastem assaVorm en'
1 verharbesluiten,beslissen;tobe-ll(in our
den,stollen; betonneren.
next),slotvolgt;toconsiderthem at- eone
retion, sam engroeiing;verharding;
ter as -4, de zaak als afgedaan beschouwen; eoneluding paragraph

stolling; vaste massa.

(sentence),slotalinea(-zin);-atransaetiom een transactie (aflsluiten
(totstand brengen);- a report(with
t
heremark,by saying...),eenrapport
eindigen (
met de opmerking...); zie
ook contract c?).

eoneur, samenvallen; sam en-, m ede-

in -, tot besluit,ten slotte;to bring
to a o afm aken:ten einde brengen;

van; - of eireum stanees,sam enloop
van om standigheden.
egncurpenfy, samentreffen;ook (
zd!#.)

werken (tot,to;met,with);overeenstemmen (in,in;met,with);heteens
zijn,instemmen(metiemand,iemands
mening,with a person,one'sview);with a person in opinion,m etiem and
eonelusion,beslult, einde,slot, afloop;
(iemands gevoelen)instemm en.
besluit,gevolgtrekking,conclusie;het eoneurrenee,(
het)samenvallen,enz.,zie
concur; sam enkom st, -loop; instem (aflsluiten (v.contractenz.);to draw
ming,m edewerking,goedkeuring;to
a -,een gevolgtrekking maken;to try
-s witlb zich meten metà to arrive
reluse one's-,zijn medewerking onthouden (aan);with the - o1,met m.
at a -, tot een conclusle kom en;

to bring toa sattsfactory (suceessful)
= Concurrence.
-, tot een goed einde brengen; to
rush to (jump at,to)-s,voorbarige eoneurrent,paralleltlopend);gelijktijdig
gevolgtrekkingen m aken; zie ook
(optredend),samenvallend;medewerforego 1.
kend;overeenstem m end,eenstem m ig;
eonelusive, afdoend, beslissend; - evilire-insurance,gelijkluidendebrandverzekeringbijverschillendeMijen;-ly
denee (proof), afdoend (doorslaand)
with.in sam enwerking m et;znw.,m ebewijs (blijk);itappeared-ly...,ten
duidelijkste bleek ...
dewerkendeomstandigheid (oorzaak).
eonelusiveness, afdoendheid, en z., Zn*e eoneuss?schudden,schokken (ook/f
g.);
intimlderen.
conclusive;bewijskracht.
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eonduetlon
coneussion
concussion, schok (
ook jig-);botsing; conditionneerd; on - that, OP VOOrafpersing.
waarde (onder de c.),dat; on the
condem n, veroordelen,schuldig verklaexpress - that, onder uitdrukkeli
jke
,subjeettothe
ren (aan,of);veroordelen,afkeuren; v.dat;outofo ziein -'
*
*
*
;
onde
r
de
v.
n
.
.
.
;
unde
r
t
he
e
xi
stverbeurd verklaren (v.contrabande
i
-8
ng -s,onder
detze)omstandigheden.
e
nz
.
)
;
af
ke
ur
e
n.
condem nable,teveroordelen,afkeurens- b) f
zzf
zz.,bedingén,afspreken;oyereenwaardig.
kome
n? stipuleren (ook:- for); afeondem natiom veroordeling, enz., zie
hankelljk stellen (van,on); bepalen,
condemn.
beheersen;keuren (opmeerofminder
eondemna.
tory,veroordelend,afkeurend.
'
goedeconditie);in conditiebrengen;
eondensability,condenseerbaarheid.
well (ill) -ed, in goeden (slechten)
eondensablw condenseerbaar.
staat,goed (slecht)geconditionneerd;
eondensation, condensatie, enz., zie
r
echt-tslecht-lgeaard; to be -ed by,
afhangen van,bepaald worden door,
condense.
eondense,condenseren,verdichten,verzich regelen naar.
dikken, sam enpersen; sam envatten, eondi
tional, voorwaardelijk, conditiobekorten; -11 milk, gecondenseerde
neel; - elause, beperkende bepaling;
- purehase, koop onder beding;to
m elk;zieook code.

e
ondenser,condenslatlor;zie ook code. be (make) - (uplon,afhankelijk zijn
eondescend,zich verwaardigen;afdalen
(stellen)van, (doen) afhangen van;
-l
y upon,op voorwaarde:dat ....
(jig.k tot, to); -ing, (nederbuignnd) eond
itionality, voorwaardelilkheid.
m inzaam .
ndolatory, condoleantie....
eondescension, (nederbuigende) ml
*n- eo
eondole, condoleren; - with a person
zaamheid.
eondign, - punishm ent, w elverdiende
straf.
eondim ent,toekruid;genotm iddel.
eonditio sine qua non, zie sine lI.

on, iemand c.m et.
eondolence/ condoleantie.
condonation, vergeving,enz.,zie condone.

eonditionc1)znw.,voorwaarde,conditie eondone,vergeven,doorde vingerszien;
tzzlv.insamenst.geœ.:terms),beding'
, vergoelijken;goedmaken.
toestand,staat,conditie;-s,ook:om - eonduee,leiden,strekken,bi
jdragen(tot,
standigheden,verhoudingen;adverse
to,toward).
- s, onguns
tige om standigheden; ex- condueive,bekorderli
jk(voor,tol,dienstpress or implied -s, uitdrukkelijke
baar(aan,to),strekkend (tot,to).
ofstilzwijgendevoorwaarden;favour- conduet znw., gedrag,houding, optreable -s, gunstige v.n (omstandigheden,beleid;leiding,beheer;thet)drijven (v.zaak);-money,getuigengeld;
de
n)
;
t
he
-s
pr
e
va
i
l
i
ng
t
he
r
e
,
de
daa
r
heersende toestanden; weather -s,
- statement,conduitestaat;ww.,(y'
e)w eersgesteldheid;to attaeh -sto,beleiden,besturen, beheren,de leidlng
palingenverbinden aan;tofulfil(sat(directie)hebben van; redigeren (v.
courant of rubri
i
s
f
y
,
co
mp
l
y
wi
t
h)
s
pè
e
i
f
i
e
d
-s
,
a
an
ek);voerqn (v.corbepaaldevoorwaarden voldoen;tolay
respondentie,onderhandellngen,prodown -s,v.n vaststellen;to m ake, it
paganda,verweer);overbrengen,gea - ..., bedingen ...; to observe -s,
leiden (v. electr., warmte enz.); v.n naleven, in acht nem en, er zich
(the affairsof) a business,een zaak
aan houden; to stipulate -s, v.n bebesturen (beheren,drijven);-oneself
(well,badly),zich (goed,slecht)gedingen, v.n (vastlstellen; - of the
dragen; l was -ed over the works,
market,ook:conjunctuur.
menleiddemijdefabriek rond;-ing
ca)metvoorz.,in (outof) o in goeden
wire, geleidraad; electr.geleiding.
(slechten)staat;inabad-,in slechte eonduc
tibility,zie conductivity.
conditie (toestand,staat);slechtgeconditionneerd;in a good -,in goede eondudible, zie conductive.
c.enz.;in good order and > goed ge- conduetion,geleiding.
Engels H andelswoordenboek
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eonfidential
eonferment,verlening.
eonferrable, verleenbaar.
eonduetor, (gelleider, aanvoerder,be- eonfess,be-,erkennen,toegeven; -edly,
,naar algestuurder;conducteur(v.tram ofbus; volgens eigen bekentenis'
, to stand -ed,
Amer.ookv.trein);tfccAn.l geleider, m een wordt erkend'
eonduetive
eonduetive,geleidend.
eonduetivity,geleidingsverm ogen.

geleidraad,-buis,-pijp.
eonduit, (gelleiding! (gelei)buis (ook:pipe),kanaalLookjl
.
'
g.b
..
eone An.W.,kegel;conus;sparappel;-s,
fijnmeel(voorhetbestulven van den
baktrog);- ofsugar,suikerbrood;-shaped, kegel
vorm ig; ww., conisch

zich in zijn ware gedaantevertonen;
I - m y negligence in ...,ik erken dat
ik verzuim d heb...'
,I -.that I have,

I - to havinr ..,ik erken (geeftoe),

dat ik...;I - to a dread of speculative business, ik erken, dat ik bevreesd ben voor speculatief zakendoen.
m aken.
eonfeet znw., bonbon; confituur;ww., eonlession, be-,erkentenis'
, on his own

bereiden,conserveren,confi
jten;m a-, naarhijzelferkent.
ken;Lgallicismej (oplmaken (v. kle- eonfidant(fgroum.:-e),vertrouwelingte).
dingstukken).
eonfide, vertrouwen (op,in); vertroueonfeetion znœ.,(toelbereiding;suiker- wen stellen (in,in)?
'toevertrouwen
goed,confituur;conserf;(gdœ.damesl(
aa
n,
t
o)
;
e
o
nf
i
di
ng
i
nnoeenee, naïef
confectie-artikel (gallicismetè f
zzf
z7., vertrouwen.
e
onf
i
de
newve
r
t
r
o
uwe
n;
zelfvertrouwen'
,
(toelbereiden.
eonfeetionary, ingemaakt, 1
'nm aak...,
'
vrijmoedigheid;overm oedigheid;versuiker....
trouwelijke mededeling,confidentie;
abuseof> misbrllik van vertrouwen;
eonfectioner, banket-, suikerbakker,
confiseur.
to enjoy the fullest -,het volste v.
genieten; to gain the - of, het v.
eonfeetionery,suikergoed,banket;suiwinnen van;to have (plaee,repose)
ker-,banketbakkerij.
(every) - im (het volste)v.stellen
eonfederaey, (verlbond; statenbond,
in;we thank you 1orthe - shown us,
(conlfederatie;samenspanning,complot.
wijdankenuvoorhetin onsgestelde
eonfederal,bonds....
v.; in striet -, strikt vertrouweli
jk'
,
to he in one's-,l
'em andsv.genieten;
eonfederate adJ'
., verbonden, bonds...;
znœ.,bondgenoot;m edeplichtige;fcm.,
totake into one's -,in zi
jn v.nemen;
(asa)m ark of-,(als)blijk van v.;
(zich) verenigen (verbinden) (tot,
into),een verbond sluiten (aangaan);
zie ook inspire,shake ww.,vote c1).
eonfident adj.,(zelflbewust,vol(zelf)sam enspannen.
eonfederation, (verlbond,bondgenootvertrouwen (op,of),zeker,overtuigd;
(te)vrijmoedig;weare(fee1)-that..,
schap; statenbond,(conlfederatie.
eonfer I (ajRek.:d),vergelijk;ef art.
wijvertrouwen(zijnervanovertuigd),
dat...'
, a rise is -ly anticipated, een
20, vgl.(zle)art.20.
eonfer II,toekennen,schenken,verlenen
s
t
i
j
gi
ng
wor,d
.t
metvertrouwentegem oet gezien'
I -ly hope ..., ik hoop
(
aa
n,
(
up
l
on)
;
be
r
a
ads
l
age
n,
c
onf
e
reren, overleg plegen, te rade gaan
stellig ...;to be - ofsuceess,verzekerd
zijn van,volvertrouwen (gerust)zijn
(met,with;over,on,upon);- beneom trentden goeden afloop;znf
v.,verfits (favours)on,weldaden (gunsten)
bewijzen aan; - no right (title) to, trouweling.
geen rechtgevenop;-atitle(degree) eonlidential,vertrouwelijk; vertrouwd;
upon,een titel(graad)verlenen aan;
(strietly) privatean4 -, (strikt)verzie ook powerc,
).
trouwelijk;totreat-ly,alsvertrouweeonferenee, beraadslaging; conferentie;
lijk beschouwen;- information,verconference, conferentie: combinatie
trouwelijke inlichtingen'
,-letter,vervan reders(spoorwegmaatschappijen
t
rpe
ouwe
lijkver(c
onf
i
dens
ntmiee
l)-sc
hrijven;
r
s
o
n,
t
r
ou
we
an;
position,
enz.); - line, c.lijn; - price (rate),
post van v.; zie ook clerk.
prijs (tarief)bijc.vastgesteld.

eonfiguration
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eonfiguratlon, (uiterli
jke) gedaante,

confuse

in tegenspraak zi
jn (met,wlth);-ing,
(tegenlstrijdig.

vorm , form atie,schikking, configu1'
atie.
conlluenee, sam envloeiing'
, sam enstroeonfigure,vorm (gedaante)geven (
gdœ. m ing,toeloop.
eonlluent adJ'
.,sam envloeiend,-komend
/fg.),schikken.
eonfine znm. (
gdfc.mc.),grens(ookjig.t,
Lookjig.j;znw.,zijrivier.
grenzen,grensgebied;f'
çpf
zz.,beçrenzen, eonflux,zie confluence.

bepalen,beperken (tot,to);ln-,op- eonform,(zich)richten,regelen,voegen
sluiten;-onesellto,zichbepalentot;
(naar, to); aanpassen (aan, to); in
to be -d forroom ,weinig ruzm te hebovereenstemming brengen (m et,to);
be
n;-with (on) (zeld.),yrenzen aan; conform zijn,overeenstemmen;- to,
- within eertain lim its,blnnen zekere
ook:nakomen,naleven;- tothe regugrenzen houden.
lations,volgensde voorschriften zijn.
conlinem ent, begrenzing, enz.,zie con- eonform able! overeenkomstig,in overfine f
zzf
c.
eenstemmlng (met,to):zich voegend
eonlirm, bevestigen, versterken, be(naar, to); inschikkeli
lk,plooibaar;
krachtigen, confirm eren; arresteren,
to book conformably, conform boevaststellen (v.notulen);fsoms)zich
ken;- (eonformably)to...,conform ..;
accoord verklaren m et; -ed, ook:
ingevolge ....
verstokt;-ed (bank,banker's)eredit, conformanee,'thet)(zich)richten,enz.,
geconfirmeerd
banktierslcrediet, zie conform .
bankrembours,accreditief;-ed letter eonformatl
on, vormting), structuur,
oferedit,geconfirmeerde credietbrief;
bouw, inrichting;overeenstem m ing,
we- having sold toyou ...,wijbevesaanpassing (aan,to).
tigen den verkoop aan u van ...; - conform ity, overeenstem ming,-kom st;
in,(verlsterken in (mening enz.l;zie
inschikkeli
jkheid'
,tobook (enter,pass)
ook oath.
in -,conform (gelijkluidend)boeken;
eonfirm ation,bevestiging,enz.,zieconif found eorrect, please pass in -,
firm;letterof (in -,in ofatelewijverzoeken om gelijkluidendeboegram,ete.),confirmatie,bevestiging'
, king na accoordbevinding;in ,- with,
- oforder,order-b-;in - of,terb.van;
overeenkomstig,com form ;to act in
strict - with, ook: zich stipt houden
zie ook subject to; - commission,
acceptprovisie.
aan.
eonfirm ative,eonfirm atory,bevestigend, confound, (
met elkander) verwarren,
bekrachtigend'
,- concession,bevesverwisselen, dooreenhalen,in dewar
brengen'
, bescham en'
, versteld doen
tiging van (reedsverkregen)ontginningsrechten; - Ietter, bevestigend
staan;verijdelen,vernietigen'
,zieook
confusion.
schrijven; - resolution,besluitgenomen in een:- m eeting = vergadering eonfrère, confrère, confrator.
gehouden terbekrachtiging van vroe- eonfront, stellen (plaatsen, komen,
ger genom en besluiten;the foregoing
staan)tegenover;tegenover elkander
is- to telegram s exchanged?het vostellen; vergelijken; confronteren
renstaande dient ter bevestlging der
(met,with); het hoofd bieden aan,
gewisselde telegram men.
wederstaan;tobe-edbp (komen te)
eonfiseable, confisqueerbaar.
staan tegenover; - with, plaatsen
confiseate, verbeurd verklaren, confisvoor;to he (to findoneself) -ed with
queren,aanhalen.
diffieulties(aproblem),geplaatstzijn
confiscation, verbeurdverklaring, enz.,
(komen testaan)voormoeilijkheden
zie confiscate.
(een vraagstuk);the difficulties -ing
eonflagration, zware brand.
them, de m.n waarvoor zij zich geeonflictznw.,conflict,botsing, geschil,
plaatst zien.
strijd'
,- of interests, belangenstrijd; confrontationyvergelijking;confrontatie.
to he in - with,ook:indruisen tegen; eonfuse,verwarren;verbi
jsteren;- the
f
zpm.,strijden,in conflict.enz.komen, issue,de zaak vertroebelen.
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eonjunet
eonluslon, verwarring; verbijstering, eonglutlnate.(doen)samenkleven,-lijverlegenheid,confusie; - worse eonm en, conglutineren.
eonglutination, samenkl
f
o
unde
d,
o
nbe
s
c
hr
i
j
f
e
l
i
j
ke
ver
war
r
i
ng;
eving:-lijming.
- i
s apt to arise in the m inds of eongou,Kongothee,zwartechlnesethee;
those who ..., er kan licht v. ontLEng.-lud.jtheelpluk)vangrofblad.
staan bijwie ...;to setup in the congratulate, gelukwensen (met, on);
minds of those who ..., v. doen
- oneself. ookL van geluk spreken.
ontstaan bij hen die...; to throw congratulation,gelukwens;to offerone's
into -,in v. (de war)brengen;- of
-stoaperson,iemand (metiets)geldeas, begripsverwarring.
lukwensen;eause 1or-,reden totvereonfutable, weerlegbaar.
heugenis;itis amatter1or (01) - ...,
eonfutation, weerlegging.
wij mogen ons gelukkig achten
confute,w eerleggen;den m ond snoeren; eongratulatorp fel
icitatie....
not to be -d,onweerlegbaar.
eongregate: (zzch) verzamelen; vergaeongé.congee, congé.
deren,bljeenkomen.
eongeal,(doen)stollen,stremmen,be- eongregatiom verzam eling,vergadering.
vriezen; -ing point, stolpunt.
congress,congres,vergadering;tv4mcr.l
eongealable,stol-, bevriesbaar.
Congres:(zittingvan)SenaatenHuis

eonfuslon

van Afgevaardigden; - m an,1id van
eongealm ent, stolling,enz.,zie congeal.
eongew zie congé.
het Am er. Congres.
eongelatiow zie congealm ent; gestolde eongressional,congres....

enz.toestand (massa).
Cong
reve (m ateh),soortlucifer.
eongruenee,eongrueney,Overeenkomst,
eonge
ne
r
ad
j
.
,
ve
r
want
;
ge
l
i
j
ks
oo
r
t
i
g,
-s
temming;(het)samenvallen;congruslachtig; znw., soortgenoot;gelijksoortig iets.
eongenial, verwant, overeenstem m end

entie.
eongruent, overeenstem mend; Sam envallend;congruent.
(in wezen) (met,with, to), sympaongruity, zie congruence; gepastheid.
thiek (aan,to); passend (voor:to). e
eongeniality. verwantschap, gelilkge- eongruous, zie congruent;gepast;conaardheid,sympathie; dienstigheid.
sequent.
eongenital,aangeboren;itis- with him , eonietal),ltegelvormig,conisch,kegel..-,
het is hem aangeboren.
tIPS'
eondorm,kegelvorm ig.
fOnger: zeepaling (00à:- eel).
m
ass
a,
Ver
o
pe
e
nho
pi
ng,
eonjeetm able, tg gissen.
fongerles,
zam eling.
eonjectural,opglsslngenberustend,con-

eongest,(zich)op-,samenhopen;overjecturaal; so thyt there need be
lâden, -voeren; -ed, ookl overvol;
nothing - abouthisydvice,zodatzijn
advies niet op gisslngen behoeft te
overbevolkt; opgestopt (v.verkeer).
eongestion, ophoping, -stopping, conberusten.
gestie;- ofcargoes(goods),opteenl- conjedure znw.,gissing,onderstelling,
a mere (a
hoping van ladingen (goederen)(
hl
jv.
vermoeden, conjectuur;ve
aan station of kade); - of orders
matterlor) -'
,een bloot rm oeden;
be guided by -s, op verm oedens
(
work),ophoping van orders(werkj; taofga
- of population,overbevolking; - of
an; various -s have been put
traffie, opstopping van het verkeer.
l
o
r
t
h
as to ...,er zijn verschillende
rstellingen geopperd m etbetrekeonglobateçf
lf
4z.,zieconglobe;adj.,bol- onde
king tot...,œœ.,gissen,onderstellen,
vorm ig.
eonglobe, ballen, tot een ronde m assa
vermoeden,opmaken (uit,from).
eonjoin,samenvoegen,(zich)verenigen,
m
a
ken
(
wo
r
de
n)
.
eonglom erateadJ'.,samengepakt,opeenverbinden.
gehoopt; znw., conglom eraat; çf
Jœ., eonjoi
nt,vereniqd;gezamenlijk;-ly,ge(
z
i
c
h)
s
a
me
npakke
n,
c
on
yl
o
me
r
e
r
e
n.
mee
nschappelljk,in vereniging (met,
eonglom eration, sam enpakklng, ophowith);zie ook act c).
ping;conglom eraat.
eonjunct adj., verenigd, gezamenlijk;
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eonseious
toegevoegd; znwn toegevoegd Perklantten),clientèle;business -,handelsrelatie, bevriende firmaà telesoon;bijvoegsel.
eonjunction,vereniging,verbindingi-tof phone -, telefonische verbindzng;to
huild up a -,klandizie vormen;no eireumstances), samenloop (van omean be established between ...and ...,
standigheden);in-,invereniging,saverband leggen tusmen,in samenwerking (met,with); m en kan geen
(cssur.)in gemeenschap (met,with). sen...en...;to have a large (welI-

eonjunction

eonj
unctive, samenvoegend, verbindend;verbonden;verbindings....
eonjuncture,samenloop (v.omstandigheden),crisis,tijdsgewricht.
conjure,toveren,goochelen;to play a
eonjurinç-trick upon, een goocheltoer uithalen m et; - away, wegtoveren: up, Oproepen, voor den
geesttover'
en'
,a nam e to - with, een
naam
die wonderen kan doen.
@

e
stahlished)- 111,goed ingevoerd zijn
in;in this -, in - herewith, in dit
verband,in v.hiermedeqin thls- it

m ay he noted,in ditv.ziJopgem erkt;
ln which - ...,in - with whieh ...,in
welk verband, in v.waarm ede;in with,in v.m et;m et betrekking tot,
naar aanleiding van;in elose - with,

in nauwte)verbandmet(relatietot);

thesteamers are to run in - with the
express trains,de boten zullen varen
naar.
op de exprestreinen.
fstlnnatey ftoRlxzt1lpzl, aangeboren; Ver- eonneetive,verbindend.
w ant.
eonneetor,zie connecter.

tstjnlurer, eonjuror, goochelaar, tove-

eonnectq),(zich)verbinden (m et,with,
to), verenigen,aaneensluiten,-voegen;koppelen,aansluiten Look telej.;
met,with),inverband brengen;aansluiting hebben, corresponderen. in
verbinding staan (met,op,with);to
be-ed,ook:aansluitinghebben Ltelej.jk
-edtly),samenhangend;- in series,
in serie schakelen (electr.j; zie ook

eonnexion (ze!#.),zie connection.
eonnivanee,oogluikendetoelating (van,
at,in), conniventie.
eonnive,- at, oogluikend toelatenà

s
taan met; in (nauwe)relatie staan
tot;to be in no way -ed svith, ge-

brutaliteit(den treurigen moed)hebben om ...;zieookexamine;in (alI)-,
i
ngemoede,waarlijk;-money,gewetensgeld.

witb, in geheim e verstandhoudlng
staan met.
eonnoisseur,kenner.

eonnotation,bijbetekenis.
eonnote, (mede) betekenen, in zich

we
dings
ll-cs
onne
chake
ctl
e;d; -ing link, verbinsluiten.
- i
ng railwap verbin- conoid adJ'.,kegelvormig;znw-,conoïde.
dingslijn:-spoor;-ing-rod,drijfstang. eonquer,veroveren;Overwinnen,m eester w orden;de Overwinning behalen.
bj verbind., - up, verbinden, inschakelen;-.up an engine, een m otor in- eonquerable,overwi
nnelijk.
schakelen'
,these lists - up with those tsfpntlllest, Verovering, OverWinning.
..., dezel
ijsten sluiten aan bijdie ...; eonscienee, geweten, consciëntie, beustheid;to clear m y -,pouracquit
to be (closely,intimately) -edwith, w
(nauw)verband houden,ln (nauw)v. de conscience;to have the - to ...,de

heel staan buiten; generlei verband

houden met;an;everythinq -edwith

it,m etalden aankleve van dlen;a line
isplanned to - with the ...railway,er
is een plan in bewerking voor een

eonsdentious,consciëntieus,nauwgezet,

stipt,angstvallig; (soms)eeflijk gemeend;-ly,ook:ln gemoede.

lijn aansluitend op het ...spoor;our eonseientiousness,nauwgezetheid,enz.,
zie conscientious.
i
nterestsare -ed (up) with yours,uw
belangisook hetonze;zieookrem ote. eonseionable (
veroud.j,redelijk;nauw-

eonneeter, verbinder,verbindingsstuk.
gezet.
fonnection, verbinding, verband, sa- eonseious,bewust,gewaar; zelfbewust;

menhang; verbintenis; aansluiting,
correspondentie,com municatie'
,fam llietbetrekking); relatie, connectie,

tobe - o1,zich bewustzijn van,beseffen. begrijpen, gevoelçn, inzienq
wearefully- (ofthefaet)that...,wiJ

eoasdousness
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consideration
zien zeergoed in,dat....
,the risks are consequentiality, collsequentie;gev/ich-l
y taken by the suppliers, de levetigdoenerij.
ranciers nem en deze risico's welbe- eonservaney,comm issie van toezichtop
wust OP zich.
vaarwater,haven enz.(ookL*,board);
conseiousness, bewustheid'
,bewustzijn.
instandhouding (v.bossen enz.).
eonseeution, (loglsche) opteenlvolging, eonservation, instandhouding, behoud:
reeks; (logisch)gevolg.
bew aring; - of energy, behoud van

eonsecutive,opteenl-,achtereenvolgend; arbeidsvermogen;zie ook oilc).
l
ogisch;1or five - days, vijf dagen eonservatism , conservatism e.
achtereen; - lay-days, achtereenvol- eonservative adJ'., behoudend,consergende ligdagen; zie ook number tz1,)
vatief;(ook,doch onjuist)matig,aan
en :).
den lagen kant(v.schatting,cijfersl;
to adopt a - poliey,ook:voorzichtig
tsonsenslls, Overeenstemming; - (@f
te werk gaan;znw',conservatief.
op
inion),eenstemmigheid'
,there isa
ofopinion that...,m en is algem een
van gevoelen,dat ....

eonservator, bewaarder; conservator.

conservatoryadj.,bewarendibehoudend,
eonsentf
z7œ.,(er in) toestemmen (om, conservatief;znw.,serre,broeikas.
in,to, to ...ing), toestaan (om ,to); eonserve ww.,conserveren;bewaren,beznw.,toestem m ing, inwilliging, conhouden,in stand houden;znw.(gdœ.
s
ent;by common (with one) -'
,eenzzzp.),geconserveerde vruchten enz.,
stem mig,eenparig;by m utual-, met
conserf.
wederzijds goedvinden'
, suhjed to fonsider,beschouwen (als),achten;letyour - ...,met(behoudens) uw toe- ten op;in overweging nem en,overstem m ing ...;with the- of,metgoedwegen,nagaan,onder de Oy'
en zien;
vinden van; zie ook silence znw.,
(
z
i
c
h)
be
de
nke
n;
i
n
be
denkl
ng
houden; behandelen, in behandeling
yield c),e.a.
eonsentaneous,overeenstem mend,stron em en (
v.wetsvoors1t
el e.d.);rekeI1 aanmerking
kend (met,to,with).
ning houden met, @
eonsentient, eenstem mig; instem mend
nem en, ontzien;van mening zi
jn'zie
(met,to).
ook considering;- first,ook: op den
eonsequence, gevolg, uitvloeisel, convoorgrond stellen;- m aturelp riJ-Pesequentie;gevolgtrekking;belang,gelijk overwegen; - necessarp nodig
wicht, betekenis; to abide (aeeept, achten; we shall - ahout it, wijzult
ake)the-s, de gevolgen aanvaar- len eens zien (eronzegedachten over
den; to earry -s, g.n na zich slelaten gaan); only first-elass firms
pen,consequenties m et zich m edewillbe -ed,slechts eersteklas firm a's
komen in aanm erking'
,his -ed opinbrengen; in -, dientengevolge, bi
jgevolg;in - of,ten gevolge van;m an
ion, zijn weloverwogen opinie; all
ol -,man van gewicht(aanzien,in- things-ed,alleswelbeschouwd;without win: ..., ookl ongerekend ...
vloed);of-,nietvanbelang ontbloot;
the only fact in the letter whieh is ol eonsi
derable, aanzienlijk, belangrijk,
any -,het enige feit in den brief dat
aanmerkelijk,groot;a-buslness.flinke zaken;w ith - interest,m etgrote
van b.is;of little (no) - (to), van
weinig (geen) b. (voor); zie ook
belangstelling'
, a - sum (difference,
attendant adJ'
.,face bj,weigh tz).
ete.). een belangrijk (aanzienlijk,
eonsequentadJ'
.,daaruitvolgend (voortgroot) bedrag (verschil enz.).
,a vloeiend), (somsj consequent; -ly, time,geruimetijd.
bijgevolg,dus; the-losses,de daar- eonsiderate, kies,attent'
, tf'crt
?u#.lbeuit voortvloeiende verliezen; the
raden; bedachtzaam .
losses - (uplon.de v.
n ten gevolge eohsideration c),overweging,beschouwing; nadenken; vergoeding, betavan; znw.,(logisch)gevolg.
eonsequential, zfc consequent ad)'.; geling, contraprestatie; consideratie,
achting, attentie; aanzien,gewicht,
wichtigtdoend);- lossinsuranee,zie
insurance c).
(punt van) belang; a (the)first-,

considering
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eonsole
een eerste vereiste, hoofdzaak; the fbnsi<n, Overdragen, -geven, toevereost is an important (serious; partrouwen, opdragen; consigneren, in

am ount) -,de kosten zijn een punt
consignatie (commissie)zenden (aan,
van groot (het allerhoogste)belang; to);adresseren (v.schip,goederen);
m oney is no -, op geld kom thetniet
deponeren,storten;in gerechtelijke
bewaring geven; -etl goods, consigaan (zal nietwordengelet),g.speelt
natie-, comm issiegoederen; - to the
geen rol;to be worth (worthy of) -,
to deserve -, wel de overw eging
waste-paper basket,naar de prullenwaard zijn; to give (eareful, due) m and verwijzen;- to writmg, op
schrift brengen; zie ook lim bo en
to, (zorgvuldig, behoorlijk) overwegen,(de nodige)aandacht schen- oblivion.
ken aan;to give favourable (sym- eonsignation, deponering; consignatie',
pathetic)- to,ingunstige(welwillenvql. consign; consignatie, gerechtelilke bewaargeving.
de) overweging nemen; serious shoulë be given to ..., m oet ern- eonsignee,geconsigneerde,geadresseerstig onder de ogen w orden gezien
de, ontvanger;consignatlenem er.
ignment, overdracht,enz.,zie con(rijpelijk overwogen worden);zieook cons
sign;consignatie;zending'
,goodsin -,
secondary adJ'.è - money, (bedrag
consignatie-, com missiegoederen;on
der) vergoeding.
-, on a - basis, by way of -, in
bjmet voorz.,themain points1or -,de
voornaamste punten welke overwoconsignatie(commissiel;tosend on -,
gen (bezien)moeten worden;to sell in consignatie (commissie)zenden'
,to
for a -, m eteen minim ale winst verkopen; to submit 1or -,voorleggen,
in overweging geven ; to undertake
for a -.tegenbetiing op zich nem en ;
for - and advice, ter fine van consideratie en advies;in - of, uit over-

ship the goods to the - of M essrs S.
& Co., de goederen adresseren aan
S. & Co..
, - aceount, consignatie-,
com m issierekening'
,- book,com missieboek; - invoiee, consignatiefactuur; - inwards book, com m issie-

we
ging (aanmerking, hoofde) van,
m et het oog op; ook: voor,a1s vergoeding (tegenprestatie) voor,tegen
betaling van;ook = outofew for;for

outwards book, consignatieboek;-

and in - olthe sum of ..., voor de
Somm a Van'to eom e into
ln aan*
m erking komen;in de term en vallen;to take into -, in a. nem en, rekening houden m et; in overweging
nemen taking into - ..., in a.ge-

boek;- note, (spoorlvrachtbrief;sheet,vrachtlijst;- stoekbook,zie

inwardsbook.
eonsignor, ver-, afzender'
,consignatiegever, consignataris.

eonsist,bestaan (uit,of;in,in);-ing in
that..., daarin bestaande, dat ....;
-with,overeenstemmen (samengaan,
bestaanbaar zi
jn)met.

nomen @**y' ()ll (upon) due (ample, eonsistence, eonsisteney. dichtheid,
vast-,stevigheid,consistelltie,sam enmature)-,narijpte)overweging (beraad), na gezette overweging; on
hang Lookjig.j;consequentie;Idonot
(further)-, bij nadere Overweging; see any consisteney in the sehem e,
on no (not on any) -, onder geen
ik kan geen vaste lijn in het plan
beding;outof-for serviees rendered,
ontdekken.
uithoofde van bewezen diensten;the consistent, dicht,vast, samenhangend

matter (question, plan) is under -,
(zd!#.); bestaan-, verenigbaar (met,
dezaak (hetplanjis(nog)in behan- with);consequent,zichzelfgelijk blijvend; - with our interests, verenigdeling (beraad), wordt overwogen;
zie ook rule b).
baar (strokend)lnet onze belangen.
considering, in aanm erking genom en consolation,troost;a poor -,een schrale
(nemendl;-that ..., ook:aangezien;
t.;- prize,t.prijs.
things are getting on well, -, (gd- eonsolatory, troostend,troost....
meenz.j,alles(deombtandigheden)in eonsole 1,console;- table,c.,c.tafeltje.
qanm erking genom en gaat het goed. eonsole I1, troosten.

eonsolidate

eonstruction
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eonsolidate, vast (hecht,hechter)ma- consternation, ontsteltenis.
ken (worden); versterken, bevesti- eonstitueney, kiesd
'istrict'
,gezamenlijke
gen; tot één maken (
kiezers,intekenaren,abonné's,clienworden),(zich)
verenigen,consolideren;dichtwalsen
tèle.
(v.asfaltweg);- d annuities(stoeks), constituent adj., samenstellend, vormend, uitm akend; constituërend; ajgek.:eonsols,ziealdaark-d balanee
sheet,totaalbalans,b.van hetgehele
concern; -d debt, geconsolideerde

body,kiescollege;- part,bestanddeel;
znw.,lastgever,principaal;bestanddeel; kiezer.

schuld; -4
1 Fund, fonds (gevormd
door de staatsinkomsten) waaruit eonstitute,samenstellen,vormen,(uitlo.a. de rente der staatsschuld w ordt
maken; instellen, constituëren; aanbetaald;-4
1 (Milling C0.,ete.),Ver- stellen (tot);proyerly -4
1attorney,beenigde (Maalderijen enz.); - one's
hoorlijk gemachtlgde;the-d authoripo
sition,zijn positie hechter maken; ties, de gestelde m achten; - the difference hetween ...,het verschil uitd threes,3% ''Consols''.
eonsolidation,(het)vast(hecht) maken
make
n (vormen)tussen;- oneself...,
zich opw erpen als in order to - a
(worden),enz.,zie consolidate;consolidatie;the - ofproperties, de vervessela British ship ...,ten eindeeen
eniging van eigendom m en.
vaartuig totEngelsscllip tem aken....
eonsols, Consols: Eng.geconsolideerde constitution, sam enstelling, vorming,
staatsschuldtbrievenlipgl.consolidate. inrichting, gesteldheid; constitutie,
tstlnsfpnantse, Overeenstemm ing, harm ogestel'
, grondwet,staatsregeling; benie.
ginselverklaring, statuten; ook: beConsonant, Overeenstem m end, verenigstuur;the- ofthefirm,desam enstelbaar (
ling der firm a.
me
t
,
wi
t
h,
t
o)
.
eonsort 1, gem aal, gem alin; (
scheepv.j eonstitutional, van het gestel; aany'
em eelegger:vergezellend schip.
boren; constitutioneel, grondwettlg,

consort II,omgaan (met,with);overwettelijk;- law, staatsrecht'
, -ly,
eenstemmen (met,with),(goed)pas- ooklin sam enstelling; van nature.
sen (bij,with).
eonstitutionality,grondwettelijkl
zeid.
eonspeeific,gelijksoortig.
co
ns
t
i
t
ut
i
ve
,
s
ame
ns
t
e
l
l
e
nd'
,
we
z
enlijk,
eonspectus, overzicht.
essentieel'
, wetgevend'
, - part, zie
eonspieuous, in het oog vallend,duideconstituent adj.
, dwingen, noodlijk (zichtbaar);uitblinkend;de aan- eonstrain, bedwingen'
dacht trekkend, treffend (wegens, zaken; afdwingen; beperken, aan
banden leggen;beheersen;I feel-ed
for);tohe- by one'sabsenee,schitteren doorafwezigheid;in - eharaeters,
to ..., ik voel mij gedrongen ...;
m et in het oog vallende letters; a
-edtly),gedwongen,onnatuurlijk.
- exeeption to ...,een markante uit- eonstraint, gedwongenheid, dwang;hy
zonderlng op ...;zie ook place c1). (under) -, gedwongen.
-

conspiraey, com plot.
conspirator, samenzweerder.
eonspire, Samenzweren, -spannen; beram en ' samenwerken.
eonstaney, standvastigheid, enz.y zie

constriet:sam entrekken, vernauw en.
constrietxon,sam entrekking.
eonstrietive, samentrekkend.
eonstringe,zie constrict.
eonstringent,zie constrictive.

constant;trouw (aan,to).
eonstruet,(oplbouwen,oprichten,aanleggen; m aken, sam enstellen,in elkander zetten; construëren.
o
nve
r
a
nde
r
l
i
j
k,
va
s
t
,
a
anhoude
nd,
gestadig,voortdurend;-ly increasing

eonstant adJ
'., standvastig,bestendig,
numbers, steeds toenem end aantal;
Zie ook Occurrence; znœ., Constante.
fonstellation, constellatie; samenwer-

kende groep (v.krachten enz.).

eonsternated,ontsteld.

construetion, bouw,enz.tzie construct;
constructie,sam enstelllng;uitlegging,

verklaring,opvatting;ra*
llway (road)
-,spoorweg-(wegen-laanleg;to puta
wrong (favourable, liberyl) - upon,
eenverkeerde(gunstige,mllde,ruime)

169
eontagious
construetional
uitlegging geven aan;what- shallwe consum able,verteerbaar,geschiktvoor
put upon this passagel,hoe m oeten
het verbruik; - eomm odities, verbruiksartikelen;- parts, delen welke
wij deze passage opvatten?; to put

theworst- upon a thing,ietsopzijn
aan slijtageofbederfonderhevigzijn.
ongunstigstuitleggen;in course of > consum e,verteren,verbruiken,consuunder -, in aanbouw (aanleg); meren,(oplgebruiken; afnemen;verslinden(/fg.),vernietigen;-dly,kolosl
a
bour
e
r
(
a
4mc
r
.
)
,
s
poor
wega
r
be
i
de
r.
eonstrudional, constructie..-, bouw ...;
saal, buitengewoon, buitensporig;
- engi
neer? bouwkundig ingenieur,
consum ing capacity,koopkracht;eonbouwkundlge.
sum ing country,verbruiksland.
construetive, bouw ...; indirect, af te eonsun:er,consunaent,verbruiker,afne-

m er.
leiden;- totalloss (assur.j,wettelijk
(aangenomen) totaalverlies;zie ook eonsummatec#j..volkomen,volmaakt;
criticism .
volleerd, geraffineerd; he eonducts
eonstrud or, bouwer, m aker; opzichter
thebusinesswith -skill,hijtoontexceptionelebekwaamheid in deleiding
bijden scheepsbouw.
eonstrue, verklaren, uitleggen, opvateindigen;
derzaaklww.,voltooien,vol
ansaetxons about to be - d, transten;afleiden (uit,from);- into,uit- tarct
ies welke eerlangtotstand zullen
leggen als.
consuetude,gewoontet
kom en.
recht).
eonsuetudinary,gebruik
'elijk;- law,ge- consumm ation,voltooiing,voleindiging,
woonterecht.
einde; vervulling, verwezenlijking,

eonsul, consul; - general, c.-generaal.
totstandkoming.
eonsumption,verbruik,consum ptie,afeonsulage, consulaatskosten.
zet;artiele of-,verbruiks-,consumpconsular,consulair;- agent,c.agent'
,eertm eate, c.e verklaring; - eolzrt,
tie-artikel; fuel -, brandstofverc.e rechtbank'
,- feets), consulaats- bruik;unfit for hum an -,ongeschikt
kosten;- invoice,c.efactuur'
,- offiee,
voor e.; in -, invoerrechten inbegrepen; to bring into -, uitslaan,in c.
consulaat;- report,c.verslag;- serviee, c.e dienst; - treaty,c.verdrag;
brengen; - of current, stroom ver-

- visa (visé),c.visum.
general,c.-ge-

consulate,consulaat;
neraal.

consult,raadplegen,consulteren fook:wi
th); beraadslagen (over,on),overleg plegen,in overleg treden, ruggespraakhouden(metlirekeninghouden
(te radegaan) met;raadplegen,naslaan (v.boeken enz.);-ing, raadgevend, consulterend (ingenieur
enz.); - together, met elkander te
rade gaan;we shall- your interests
in the matter,wi
j zullen hierbijook
uw belangen in het oog houden; zie
ook convenience en pillow .
eonsultant, raadpleger; consulterend
geneesheer enz.

eonsultation, raadpleging, ber>adslaging, overleg; consult;on - with,na

bruik;-figures(tax),verbruikscijfers
(-belasting).
consumptive, verbruiks...; verslindend
(/?
k.)
contaetznœ.,aanraking,voeling,contact
Lookdldcfr.);tomake(break)-(electr.),
c.maken (verbreken);rustresulting
lrom - with salt water,roest alsgevolg van de aanraking m et zout
water; cattle affeded or in -, besmet Vee of Vee dat naet besnaette
dieren in aanraking is geweest;to be
in - with, in contact staan m et;to

eom e(get;hring)intto)(elose)-with,
i
n (nauw)c.komen (brengen) met;
bow, beugel (v.tram);(d!dcfr.:)breaker, stroomsluiter (-verbreker);
- maker: contactmaker;ww. (fnz.
Wzzzcr.l,zlch in contactstellen met;

in relatie treden m et; in c.staan
overleg met.
consultative,consultatory,raadgevend,
m et.
adviserend.
eontagion, besmetting, besmettelijk-,
eonsultee, geraadpleegde, geconsulaanstekelijkheid (ook/ïg.).
teerde.
eontagious, besmettelijk, aanstekelijk

eontagiousness
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zLi
oe
ok
kte.
jfg.); - disease, besmcttelijke
eontagiousness!besmettelijk-,aanstekelijkheid Look fig.t.
eontagium , sm etstof.
eontainybevatten,(inlhouden,behelzen;
bedwlngen;10 cases each -ing ...,10
kisten à ...;theinformation -ed in ...,

context
beneden critiek, te min om van te
spreken;- of eourt, ongehoorzaam-

heidaan (beledigingvan)hetgerecht,
(het)geen gehoor geven aan een gerechtelijkesommatie;to holë (have)

in -,verachten;in - of, in weerwil
van, trots; zfc ook hold up.

contemptible,verachtelijk.
de inlichtingen (gegevens) vervat contem ptuous, m in-,verachtend,sm alend;to be - of, minachten.
in....;- oneself,iich inhouden (bedwingen);-ing ore,ertshoudend.
eontemptuousness, verachtelijkheid.
eontainer, reservoir; verpakking: vat, eontenë stri
jden,twisten,kampen (met,
bus,huls, omhulsel enz.; peer (v. with;om,voor,lor);betwisten;bewelamp).
ren,betogen;- (with a competitor)
eontam inate, besm etten, bezoedelen,
for thec'
ontrolofa new market,(een
(doen) bçderven.
concurrent) de beheersing van een
eontam ination,besm etting,bezoedeling,
bederf.

nieuw afzetgebied betwisten;to have
to - with, te kampen hebben m et.
eontango (beurst-jz-nw.,contango,pro- content 1, inhoud, capaciteit; gehalte;
longatiepremie, rente, report;f
z7f
Jz.,
-s,inhoud;(tahle of) -s,i.tsopgave);
day,
prolongeren, reporteren;
eubie (solid) -(s),kubieke i.;oil-,
eerste rescontredag.
oliegehalte;wedulynoted-s(ofyour
eontem n.min-,verachten.
l
tter),wijnamengoedenotavanden
*e
eontem plate, beschouwen, bespiegelen,
1. (
van uw schrijven).
overpeinzen,zich verdiepen in;voor content 11 znm., tevredenheid,voldoeogen hebben;beogen, overwegen,op
ni
ng'adj. tevreden,voldaan;we are
- t
het oog hebben, denken over,van
o...,wi
jhebbenerniettegen,wij
willenw el...;they had to be- with ...,
plan zijn;-seriously,ernstigoverwe-

zij moesten genoegen nemen (zich
vergenoegen)met;fcw,
.,tevreden stelgenom en fusie der beide zaken;the
len;- oneself with, zich vergenoegen
eoneern hasbeen driven into lines not
met;-edtness),tevredenlheid).
at all -d by its founders, de onder- contention,twist,stri
jd; bewering;zie

ge
n (van plan zijn);the -11amalgam ation ofthe two eoncerns,devoor-

nem ing heeft zich'in een richting
ook boneznw.
m oeten begeven welke geenszins in contentious, twistziek, chicaneus'
, bede bedoeling der oprichters lag.
twistbaar'
,- issue, strijdpunt.
eontem plation, beschouwing, enz., zie eontentment, tevredenheid.
contem plate;largeextensionsare in -, conterm inal, eonterminous, aangrenzend, dezelfde grenzen hebbend
men overweegt de mogelijkheid van
uitbreiding op grote schaal;to be in
(als, with, to); samenvallend (met,
im m ediate -,ookLop het programm a
with).
staan.
contest znw.,geschil,twist,(wedlstrijd;
eontemplative, beschouwend, bespiegehot (warm) -.hete (heftige)strijd;
lend.
fcw?.,betwisten,bestrijden,opkomen
eontemplator, beschouwer.
tegen;dingen
naar;
wedi
ret,c
n, onjden,
kampe
njve
(me
eontem poraneity, geli
curreren;stri
with;
j
kt
i
j
di
g
he
i
d.
eontem poraneous,geli
jktijdlg'
,van (uit) Om ,lor).
eontestable, betwistbaar.
denzelfden tijd.

eoptemporary adJ'
.,geli
jktijdig;even oud eontestant,bestrijder,strijdende;mede(als,with);znw.,tijdgenoot;our-The
dinger,deelnemer (aan wedstrijd).
Times,(onze collega)The Times.
contestation,strijd,bestri
jding,geschil,
dispuut;bewering;pointin -,geschilcontemporize,indenzelfdentijdplaatsen
punt.
(doen vallen).
contempt,min-, verachting;beneath -, eontext, (
zinslverband,samenhang.

171
eontortion
eontextualtly)
zontextualtly),behorend tOt(afhangend
(gehelen)duurderovereenkomst(povan,blijkend uit)hetverband.
lis); soliclting the - ofyour orders,
eontexture,(samenlweefsel,samenllang; OnSOOk vOOr uw VerdereOrders aan-

bevolen houdend; owing to the - of
the had weather, ten gevolge van
het aanhoudend slechte weder.
bijheid;samenhang;elose -, dichte
eontinuation, voortzetting, vervolg;
nabijheid.
contiguous, aangrenzend,enz.,zie conprolongatie, continuatie;in - ofour
tiguity; aaneengesloten.
report, in vervolg op ons verslag;
- day, zi
continent.vasteland,continent;werelde contango day; - rate
deel;the Continent,hetvastelandvan
(money),zie contango znf
v.;zieook

sam enstelling, structuur, bouw .
eontiguity, aangrenzing,belending,na-

Europa (drzzer. ook v. N.-Amer.). schoollca).
continental J'dl'., continentaal; (Fng. continuative, voortzettend, vö6rtdurend, continuerend.
ookjuit (in,van)het buitenland;syslem,c.stelsel;- trade, handelop eontinuator, voortzetter.
(met)hetvasteland;-traveltxd.r/zcr.l, eontinue, voortduren, aanhouden, dureizen in Europa;znw.,bewpner van
ren,zo blijven;voortzetten,vervolhet vasteland Van E.
gen,voort-,doorgaan (met);(laten)
contingeney, toevalligheid, toevallige
blijven,bestendigen,verlenyen (ook
(onvoorzlene)omstandigheid,samenv. contract, crediet), contlnueren,
loop van omstandigheden; moge- prolongeren; handhaven (in ambt,
li
jkheid, gebeurlijkheid; toevalllge
betrekking);-d,aanhoudend,voortgelegenheid,geval?eventualiteit;(toe- durend, onafgebroken; ,yvervolg'';
vallige)gebeurtenls;onvoorziene (bij- Mto be -ll''91,wordtvervglgd'';hoping
komstige) uitgave (onkosten);?'
zzp.: thatyou will- to passusyour orders,
hopende,dat u ons ook verder uw
onvoorzien'';(in order) to provide
#or all e.s, om in elk gevalgedekt te
orderszultdoen toekom en;-.in foree
ZiJ-n,
- to prepare oneself for aIl e.s,
(until), van kracht blijven (tot);
zich op all
their business -s to expand, hun
e mogelijkheden voorbereiden;in a eertain -,onderbepaalde
omstandigheden;- fund, fonds voor
onvoorziene uitgaven.

zaak breidt zich nog steeds uit; to

he -d on the sam e lines,op denzelfden voet voortgezet worden; the
demand -S, it -S in dem and, de

eontingent c#j., toevallig; mogelijlt,
eventueel,gebeurlijk,onzeker;afhan- vraag (ernaar)houdt aan;- to pay,
kelijk (van,on,upon);gepaard gaan- blijven betalen; the market -s (to
de (met, on); - assuranee, overlebe) firm, de markt blijft vast.
vingskapitaal, betaalbaar bij het eontinuity,sam enhang,doorlopend verband, continuïteit; the historieal overlijden van den verzekerde indien een andere, aaflgeWezen, Per- ofthisconeern,degeleidelijkeontwikkeling dezer ondernem ing; - of
soon hem overleeft; - girl (elerk,
eover, doorlopende dekking.
e
t
e
.
)
t
a
4r
z
l
e
r
.
l
,
noo
dhul
p;
t
he
ques
t
i
on
whether ... is - on ..., of ...hangt conti
nuous,voortdurend (= onafgebroaf van @***
) zie ook account bgj dn
ken)
,aanhoudend,doorlopend,conannuity; znm., eventualiteit; continu;Ltechn.ookjaan (énstuk;- audit
tingent,aandeel,verplichtebijdrage.
(boekh.j, doorlopende contrôle; continuable, verlengbaar.
operation (exploitation), continubecontinual, aanhoudend, voortdurend,
drijf.
gestadig, bestendig, herhaald, on- eont-line, ruim te tussen de strengen
ophoudelijk.
van een touw (kabel)of tussen de
buiken van naastelkandergestuwde
continuanee,voortduring,duur;voortzetting, bestendiging; during his -

vaten.

in office, gedurende zijn ambtsbe- contort, (verlwringen: (verldraaien.
contortion, verwringlng, verdraaiing,
kleding; during (throughout) the
bocht.
oftheagreement(poliey),tijdensden

eontortionist
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contradietion

van ...; to term inate a -, een c.beeontortionist (/ïg.),woordverdraaier.
eontour znw-,om trek,contour;- lines,
eindigen, zie verder terminate'
, zie
ook execute.
contourlijnen;- mapytopographische
kaart met contourlljnen; ww.,van ca)metvoorz.,aeeordlngto (asper,by)
-, volgenscontract,contractueel;by
c.lijnen voorzien;- aroad,een weg
aanleggen om een hoogte.
-? bij (op,volgens)c.,contractueel;
fgntKa f
7@@r7., tegen, Contra; zFzœ.
bzj aanbesteding;bound by - to...,
fboekh.j,tegenzijde,gew-:creditzijde;
cpntractueelverplicht (gehouden)...;
per -,daartegenover'
, in tegenvordestipulated (provided)by -,bijc.bering; account, tegenrekening; to
paald; to undertake a work by -,
settle ixl aceount (per -), verreeen werk aannem en; to give out on
kenen.
(by) -, to put outto -, aanbeste-

eontraband znw.,sluik-,smokkelhandel;
contrabande,sm okkelwaar; absolute

den;under this -, kraphtens dit c.;
w e are.under - to deliver 500 bale&

-,absolute(volstrekte)c.;conditional
-,voorwaardeli
jkec.;-,of war,oor-

m onthlp wijmoeten volgensc.(zijn
contractueelverplicht)500balen per
maand (af)(te)leveren;zieookparty.
bjff
,œ.,contracteren,zich contractueel
verbinden, een contract aangaan
(met:with; wegens,for); aangaan,
op zzch nemgn; aannemen (v. gewoonten); (zlch)samentrekken, inkrim pen,verkorten;zich op den hals
halen, oplopen (v. ziekte); - (for)
a
loan,een lening aangaan (sluiten);
-

logs-c.;ad)'.,gesm okkeld, sm okkel...;
verboden; - goods? sm okkelwaar;-

trade (traffie), slulkhandel.

eontrabandist, sluikhandelaar,sm okkelaar.
eont
raet c1) znw., contract, overeenkomst, verbintenis,verdrag;aanbesteding'
,running -, lopend contract;

leeaeh of -s c.breuk; terms (provisions,stipulations, elauses)of a -,
voorwaarden (bepalingen) van een
c.
;- ofpurehase (sale, ete.), (verlkoop-c. enz.; - under seal, gezegeld c.; zie ook private en sim ple;

to build a bridgw den bouw van een
brug aannem en; the quantity -ed

for,de gecontracteerde(contractueel
vastgestelde, geconditionneerde)
hoeveelheid;-1ora work(bytenderly
e
enwerk aannemen (bijinschrijving);
(oneself)outof,zich dooreen contract uitsluiten (ontdoen)van (onttrekkenaan);zieookdebtc)enparty.

- amount,bij c.vastgestelde som ;
- note,koopbriefje,sluitnota;-poli
ey, c.polis; - priee (rate), c.prijs;
time, aangenomen tijd; shipped
aeeording to - tim e, verscheept op eontradability, samentrekbaarbeid.
den in het c.gestipuleerden tijd;- eontraetible,eontractile,samentrekbaar,
-t
rekkend.
work, aangenomen (aanbesteed)
contradiom sam entrekking; inkrim werk,werk bijaanbesteding.
ca) metfJ7f
J?.,to award a 0en werk
ping; (het)aangaan,oplopen,aangunnen;to bind a een contractbinnemen,enz.,zie contract :).
dend m aken; to break (cancel) a -, eontradive, sam entrekkend.
een c. verbreken;to eaneela -, een eontrador, aannemer)legerancier (bij
c.annuleren (beëindigen);to close
inschrijving),pachtcr;(builder and)
a -?een c.afwikkelen,Lminderjuist:j
-,aannemer;--built,bijaanneming
slulten;to draw up a -, een c. opgebouwd.
maken;toenterinto (conclude,make) eontractualtly)
,. contl'
actueel.
a -, een c. sluiten (aangaan); to contraziict, tegen-, weerspreken, ontkenl'en; - onesell, m et zichzelf in
lulfil(perlorm)a -,een c.uitvoeren
(afwikkelen,nakomen);toliveup to
tegel
ngn'
'uak zi*i
'n.
.

a
een C. nakom en, -leven; to confr.,dki./ yjls tagenspraak'
, tegenstrilplaee a - 1or ...with *@*; de levering
di
gneifs - in ternls, contradictio in
Van ... gunnen aan ...; to renew a .9
1,
',1..r, s in llat (dired)- with,lijrleen c. verlengen; to secure kr
i
j
gen
1
or
n strijd (in l'
lagrante tegenevering toegewezen
..., de l
sI',;-a.
() fnet.
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eontriver
fontradidious
stellen;een contrastvorm en,contraseontradictlous,tottegenspraak geneigd,
(alti
jd)in de contram ine.
t
eren, afsteken (met, bij, Fith);with, ook: stellen tegenover; as -ed
eontradidory adJ'
., tegenstri
jdig; ontwi
th,in tegenstelling m et,vergeleken
kennend; in tegenspraak, strijdig

(met,to);ook = contradictious;znw. bij;- favourably with,gunstig afste(zc!#.), tegenstrijdigheid.
ken bij.
eontradistinetion, tegenstelling; in - to contravene,overtreden (
v.wet),afwijqrom),in tegenstelling met.
ken van (reglementen, regels);beeontradistinetive,een tegenstelling vortwisten;strijdig (in tegenspraak)zijn
mend, tegengesteld.
m et,indruisen tegen;wederstreven.
ntravener, overtreder.
eontradistinguish, (door tegenstelling) eo
eontravention,overtreding,enz.,zfccononderscheiden (van,from).
traveneqin - o1, in strijd met, teeontraposition,tegentoverlstelling.
eontraption (gemeenz.),uitvindsel,ding, gen ....1n.
m achine.
eontribute,bijdragen(tot,toiin,towards);
eontrariant,tegengesteld (aan,to),strijhelpen (bij,to),medewerken (tot,t%
dig (met,to).
towards); inbrengen; contribueren
contrariety,contrast,tegenstrijdigheid;
(aan,towards);een biidrageleveren;
tegenslag.
bijdragen,storten;- iargely to...,er
eontrarily,optegenovergesteldewijze; veel toe bijdragen, veel b.tot...;
tegen ... in; daarentegen.
- proportionally (ratably),evenredig
eontrariness (gemeenz.j, dwarsdrijverij,
(pondspondsgewijze) b.; - towards
weerbarstigheid.
t
he eost(expenses),in de kosten b.;
eontrariwise, daarentegen,integendeel;
towards one'spension,storten (b.)
VOOrpensioen.
(juist)andersom,verkeerd.
eontrary adj., tegengesteld, tegen-.., eontribution?bijdrage (voor, towards);
strijdlg (met,to); fgemeenz.j eiqencontributle;bijdrage,inzending (voor
zinnig, gaarne in de contram zne;
tijdschrift);belastlng, (brandlschatting; not to be ealled upon in -,
- advice (message),tegenbericht;in
the - ease, anders, in het tegengeniet in gemeenschap lopen (v.verstelde geval; - instruetions, tegçnzekering);zie ook pro rata;to lay
instructiets); - proof, tegenbewljs; under-,brandschatten;(/ïg.)putten
- winds,tegenwinden;-to,in strijd
uit (boek enz.).
m et,tegen,indruisend tegen; - to eontributi
ve,bijdragend,enz.,zie contribute.
antidpatx
*on (expectation), tegen de
verwachting;to ad - to, in strijd contributor,contribuant;wiebijdraagt,
(tegenspraak) handelen met,ingaan
medewerker (aan tijdschriftenz-).
tegen; znw., tegendeel, -gestelde; eontributory adJ'
.,zie contributive;- to,
to interpret by c.s, het om gekeerde
ook: bevorderlijk aan;- value,dralezen (verstaan)van watgeschreven
ge
ndewaarde(bijaverij);znw.,medewerker' deelhebber die m ede aan(gesproken) is; on the -, (zonder
meerl) quite the -1, integendeel; sprakelijk is bijliquidatie.
rumours to the -, geruchten welke eontri
vanceghet(uitlvinden(bedenken);
ego
ende
, unless We
hea
trt
qr
m el beweren'
(uitlvindlng,list,kunstgreep,vernuftiq plan ofmiddel;ding,toestel,mayou)to the -,unlessyou
chlne, inrichting; vindingrijkheid,
advise us (unless advised) to the -,
zonder(behoudens)(uw)tegenbericht, overleg;bya simple-,oy eenyoudige
wijze,door een eenvoudlg mlddel.
tenzijwij(uw)t.ontvangen;whatever
they m ay say to the -, al beweren eontrive,(
uitlvinden,bedenken,verzinzijook het tegendeel.
ne
n,beramen,
ontwerpen;het (zö)
aanleggen
er in slagen ..., w eten
eontrast znw., tegenstelling, contrast;
to stand outin marked - to,een scherpetegenstelling vormen m et;in -with,
in t.m et; ww., tegenover elkander

te...

eontriver,(uitlvinder,enz-,ziecontrive;
intrigant.

eontrol
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eonvenience
controllable,tebeheren,beheersen,enz.,

eontrolc1)znw.,contrôle,toezicht,opzicht;bestuur,beheer;brheersingLook
financieel),heerschapplj,macht,beperking,bedwang;toexercise-(over),
contrôleuitoefenen (0J?);togain (obtain)-of,inhandenkrngen(v.markt,
bewind enz.),de heerschappijverkrijgen over (markt, onderneming
enz.);owing to drcumstanees over
whi
eh we haveno - (beyond our-),
alsgevolg van om standigheden onafhankelijk van onzen wil,ten gevolge
van forcemajeure;tohave-of(over),

zie control:).

controller, controleur,verificateur;beheerser; regulateur; zie ook com ptroller.
eontrolm ent,bestuur,bedwang,beheersing.

eont
roversial,polemisch,twist..,strijd..;
bill (motion).wetsontwerp (voorstel) hetwelk aanleiding geeft tOt
debat.
eontroversialist, polem ist.

eontroversy: geschil, dispuut, strijdvraag;wxthout(beyond) -,ontegenzeggelijk,ontwijfelbaar.
hebben over;he hasno - of (over) controvert,disputeren (over);weerleghimself, hij kan zich niet beheer- gen, betwisten.
sen;to take -, de leiding nem en; eontrovertible, w eerleg-, betwistbaar.
(government) - stamp, (rijkslcon- eontum aeious, weerspannig, -barstig;
trôlem erk.
(jur.) weigerachtig een gerechtelijk
ca) metvoorz., beyond oncontroleerbevelop te volgen (te verschijnen).
baar,nietna te gaan;eausesbeyond eontum aey, weerspannigheid,enz.,zie
one's -5 f
usm ess
contum acious.
orce majeurq;the bde
is getting beyond thexr
zaak eontum ellous, honend, sm alend, minachtend.
F
roeit hun over het hoofd; an
m stitution for the - of,een instelling eontum ely, hoon, sm aad,schimp,ml
*nbeheersen;beheren;to have eomplete
- over,ook:de absolute beschikking

welke toezicht houdt OP*to be in -

(of),het beheer voeren (over);ook:
geheel in handen hebben; out of -,
niet te regeren (b'esturen),stuurloos
(v.vliegtuigenz.);outside olone's-,
zie beyond one's -; to get (have)
the fire under -,den brand m eester
worden (zijn);tokeep under-,onder
contrôle (in bedwang)houden;under

strid - of the governm ent, onder
streng regeringstoezicht; without -,
Onbeperkt,ongebonden.
bj ff,œ., beheren,besturen, leiden,be-

heer voeren over;beheersen Look financieel), bedwingen, in bedwang
houden; (zef#.)controleren;- a eom-

m odity,hetm onopolie van een artikel
voeren; - funds, fondsen beheren;

to acquire (have) a -ling interestin
a eoneern, een controlerend belang
in een onderneming verwerven (hebben);- the market,demarktin handen hebben (beheersen); - oneself,
zich beheersen; the position,den
toestand beheersen; -led priee,richt-

prijs;the valves tobe -ledbymeans
of..., de kleppen te Openen en te
sluiten door m iddel Van

achting.

conundrum,(woordlraadsel.
eonvalesew herstellen,herstellendezijn.
eonvaleseenee, herstel.
eonvalescent, herstellend; h.e zieke;
herstellings...

eonvene,op-,bijeenroepen,convoceren;
bijeen-,samenkomen; overeenstemm en,harm oniëren; notlee eonvening
(to eonvene) a meeting, convening
not
iee,convocatietbiljet);zieookconvocatioh en convoke.
eonyenienee,geschikt-,gepastheid;gerlef(elijkheid),gelegenheid,gemak;to
consult the - of the m embers before
arranging the date and plaee of the
next m eeting, de leden raadplegen
alvorens datum en plaats van de
volgendevergadering vastte stellen;

e
onsult your own -,regelhet gelijk
het u het best past;to m ake a - of
one, iem and exploiteren; if it suits
your -, indien het u convenieert;
when it suits his -, ook: als het in

zijn kraam te pas komt; at your -,
wanneerhetu gelegen komt,bij gelegenheid; op uw gem ak; at your
early (earliest) -,at an early -, zo

convenient

.
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Conveyanfe

s
poedigmogelijk (zodrahetuschikt); eonversion, omkering, omzetting,ver1or -, 1or -' sakw for purposes
wisseling,verandering,conversle;her(reasons) of-,asa matterof -,ge- leiding,om rekening; - loan, converm akshalve; for - of exposition, om
sielening; - option. c.recht, -optie;
- t
able.omrekeningstabel;vgl.verder
hetoverzichteli
jkertemaken;forthe
- o1,ten gerieve van; zie ook referconvert.
convert, om zetten,herleiden, om rekeence bjen wait c).
eonvenient?geschikt,geriefelijk,gemak- nen,herleiden,converteren (in,tot,
kelijk,dlenstig;gelegen komend;(ge- into);(onwettig)aanwenden;bekeren
meenz.jgeschiktgelegen,vlak bij (de
(tot,to),tot een andere overtuiging
hand);to be-,ooklschikken,conve- brengqn; - a loan, een lening conniëren;if-,ifitis - to you, a1s het
verteren; - a husinessinto a jointstock company,een zaak in een m aatu
s
c
hi
kt
(
c
onve
ni
e
e
r
t
)
;
i
f
i
t
c
an
he
- l
y arranged, indien het aldus kan
schappij op yandelen omzetten; worden geregeld; - arrangem ent,
paper(notes) into eash,papier (bankook:overzichtelijkheid;-ly situated, noten) verzilveren; - to one's own
goed (gunstig)gelegen;to make it(to an improper) use,ten eigen bate
(to...), het (zo
') zien te schikken
(vooreenongepastdoel)aanwenden;
- to, ook: verbouwen tot.
(dat...);ilthequality (priee)is-,indien dekwaliteitnaaruw (ons enz.) converterftechn.),omvormer,omzetter.
convertibility, om zetbaarheid,enz., zie
genoegen is (u enz.aanstaat).
convention, bijeenroeping; conventie, convertible.
sam enkomst, vergaderlng; overeen- convertihle, om zetbaar, enz.,zie convert; ver-, inwisselbaar, verzilverkomst,verdrag; (de)conventie,gebruik1 traditie.
baar; converteerbaar'
, - husbandry,
eonventlonal, overeengekomen, (stil- wisselbouw.
zwijgend)aangenomen,gebruikelijk, convex?convex,boltrond).
conventioneel; - signs, kaarttekens. convexi
ty,boltrond/heid,convex vlak.
eonventionality, (het) conventionele, eonvey, overbrengen, transporteren,
vormelijkheid.
vervoeren;overdragen (v.eigendom,
eonventionalize, conventioneel m aken;
e.srechten);overbrengen,voortplan-d f
lowers, gestileerde bloem en.
ten (v.geluid enz.); mededelen,ineonverge, convergeren, in één punt
houden,uitdrukken,(te kennen)geven; it is not quite dear to uswhat
(
doen)samenkomen;(jig.jlangs een
om weg samenkom en, het ten slotte
this telegram is intended to -.hetis
eens worden.
onsnietgeheelduidelijk,water met
dit telegram wordt bedoeld; - an
C@nvergence, fonfergenfy, Convergentie.
(some) Mea of,een (enig)denkbeeld
eonvergent, convergerend.
conversance, conversanep bekendheid,

geven van; - a lesson to, een 1es
inhouden voor, tot lering strekken;

vertrouwdheid (met,wlth).
thi
thing to me,dit zegt mij
- s -s no
nlets- - Passengers, passagiers verconversant,-in(about,with)(e.zakenj,
zich bezig houdend met;- with (e. Voeren'zie ook im pression,m eaning
pe
d rs.),(goed)bekend (vertrouwd,op
znw.,thanks è).
eonveyable, transporteerbaar; OVere hoogte)met,bedreven in.

conversatl
-on, gesprek,onderhoud,condraagbaar;naededeelbaar.
versatie; telephone ,
*.
, - by t., tele- conveyanee, Overbrenging, enz., zie
fonisch onderhoud;to hold a -, een
convey; transport, vervoer; transgesprek voeren.
port-, vervoermiddel; (acte van)
converse1, spreken,zich onderhouden
Overdracht(v.onroerendegoederen);
by one -, zonder overlading; eost
(met,with;over,on,about).
converse11 c#j.,omgekeerd;or,-ly,..., of -, vervoerkosten; deed of -, acte
van Overdracht; means of > transof omgekeerd (in het tegengestelde

geval)...; znw., (het) omgekeerde.

port-, vervoermiddelten);- by land,
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fonveyaneer
COOPBKY
land -, vervoer te land;- by road,
book I
$-4mer.), zie cookery; -ingbutter! keukenboter; - ing-utensils,
vervoer peras;-by sea (water),zeek.gerel; zie ook cooker.
(water-ltransport.
conveyancer, advocaat (notaris) die eooker, kooktoestel, -fornuis, -kachel

acten van overdrachtverlijdt.
conveyaneing,het verlijden van acten

van overdracht.
eonveyer,eonveyor,overbrenger,transporteur; transportband; - plant,

(ook: eooking-apparatus, -range,
stove); stoofappel, -peer enz.;
knoeier,vervalser.
eool ad)'
., kqel, fris; kalm,bedaard;
onverschilllg, vrijpostig,brutaal;to
keep - (/ïg.),hethoofd koelhouden;
a - hundredl, niet m eer of m inder
dan (maar even)f 100!;--headed,
-

trynsportinrichting(voorvatenenz.).
(aan, of); overtuigen (van schuld,
koel, kalm ,bezonnen;znm., koelte;
dwaling enz.;van,of).
eonvietion,schuldigverklaring,veroorww., - (down), (af-,ver-,belkoelen
deling; overtuiglng;to earry -,overçook /ïg.);zie ook cooling.
eooler,koeler,koelbak,-vat,-inrichting;
t
ui
ge
nd
z
i
j
n;
i
t
i
s
our
f
i
r
m
(
po
s
i
t
i
ve
)
- t
hat ...! naar onze stellige overkoeldrank.

eonvIet,schuldig bevinden of verklaren

tuiging ...
eoolie, eooly, koelie.
eonvietive,overtuigend (
v.schuldenz.). eoolinw - eellar,koelkelder;-'draught,
k.drank;- room ,k.
kam er;- surface,
eonvi
nee,overtuigen (van,of);we are
afkoelend oppervlak;-tower,k.toren;
d that...,wijzijn ervan overtuigd
- vat,k.kuip ;- water, k.water.
(hebben de overtuiging),dat ...;to

be tfil
rmllrl -(
l o1, (vast)overtuigd
zijn van;- oneself of, zich overtuigen van; eonvineingly, op overtuigende wijze,met overtuiging.
eonvineible, te overtuigen.
eonvoeation,op-,bijeenroeping,convocatie; bijeenkomst'
, notice (letter)
of-: beschrijvings-, convocatiebrief
(-billet), convocatie (vooreen vergadering,to a meeting);zieook conven e.
eonvoke,Op-,bijeenroepen,convoceren,
beschrijven;zie ook convene.
eonvolution,draaiing,kronkelting).
etlnvtjlfe, OP-, ineen-y sam enrollen.
eonvoy ww.,konvooieren,(belgeleiden;

coolness,koelheid,enz.,ziecooladj.
eoom ,roet,kolengruis,stof.
eoomb 1, kom ,vallei.

eoomb
11 (fJcrou#.), (Eng.maat van)
:
1*
c1i5 l*
eoop znw.,kippenkorf; ren;soort vis-

fuik;w'œ.,- (in,up),opsluiten.

eooper znw.,kuiper;half stout en half
porter bier; f
&'œ., kuipen, inkuipen;
UP Lgemeenz.t,oplappen, opknappen.
eooperage,kuiperswerk'
, kuiploon;kui-

Perij.
co-operantadi.,sam en-,medewerkend;
ZN,
œ .,medewerkende factor.
eot-loperate,mede-,samenwerken (tot,
znw.,konvooi.
towards),coöpereren.
eonvulse, schokken, in beroering bren- eo-operation, m ede-, sam enwerking;

gen.
eonvulsion,schok,beroering.
eonvulsionary, schokkend,beroerend.

coöperatie;the elose - thathasbeen
estahlishe; between ...,de nauwe sam enwerking w elke tot stand is ge-

eonvulsire,- tlmes,roerige (veelbewogen) tljd.
eontely-wool!konijnenbont.
eoodies,inferleuregebroken rijst.

komen tussen ...;to callin (secure)
one's > iemynds medewerking inr
oepen (verkrljgen); in -.with, in
sam enw erking m et, m et m .van.

eook znw.,keukenm eid,kok;too m any
-s spoilthe 1,10th, veel koks beder-

eo-operative, m ede-, samenwerkend ;
coöperatief; - sodety, coöperalie,

ven de brij;œo,., koken, bereidrn; coöperatieve vereniging;- storets),
(/fg.)knoeien met,vervalsen;verzzncoöperatieve winkeltvereniging).
eo-operator,m ede-,samenwerkericoöpene
n,
ui
t
de
n
dui
m
z
ui
g
e
n
L
o
ok:
up)
;
- aeceunts,rekeningen vervalsen;-e4
rator.
balance &heet,geflatteerde balans;- eoopery,kui
perswerk;kuiperij.
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eo-opt
eopy
eo-opt, coöpteren, (
zich) assumeren;
rig,wijdlopig;-Iyillustrate4,rijkgeïlthe assistance of, te hulp nem en;
lustreerd;- notesromvangrijke aanother m em hers, zich andere leden
tekeningen;a - rainfall,overvloedige
assumeren; - as a m em her of the
regens.
Board,in het bestuur opnem en.
eopiousness,overvloedtigheid),enz-,zie
co-optation, coöptatie; right ot -,
copious.

rechtvanzelfaanvulling (v.bestuur). copperq)znw.,(roodlkoper;ketel;kope-

eo-option, z?à co-optation.
ren(bronzen)geldstuk;-s,kopergerei;
eo-ordinate adJ
'-, van gelijl
xe(n) orde
k.geld; k.waarden, -aandelen; j4tlco-ördineren; ordenen,
phate (vitriol) of-,k.sulfaat (-vltri(
r
ang)
;
ww.
,
rangschikken.
ool);- in bars,staaf-k.;- ln ingots
co-ordination? coördinatie; ordening,
(bloeks), blok-k.; - in gheets, sheet
rangschikklng.
-, k.in bladen,plaat-,blad-k.;- in
eo-owner, m ede-eigenaar.
slahs, plat staaf-k.; adj., koperen;
eop, kegelvormig kluwen garen op
ww.,(verlkoperen,metkoper beklehaqpel.
den (beslaan).
eopaiba,eopaiva, copaivabalsem ; - oil, bjsamenst.
, --bottomed,met koperen
bodem ,gekoperd;-e10th,kopergaas;
daaruit gewonnen etherische olie.
copal, copal;gum -,c.
gom ; - varnish,
- eoin,k.geld;--colourted),k.kleur
c.lak.
(-ig);w-fasttened),k.vast (m et vereopareener,zie parcener.
koperdeklinknagels);-linery,k.frisoven;- foil,dun blad-k.;- founder,
eo-participant,mededeelhebber,-nem er.

eopartner, (medeldeelhebber, compagnon,m edefirm ant,-vennoot.
eopartnership, deelgenootschap, vennootschap,firma; labour -, stelsel

waarbij de arbeiders deelhrbben in

de winst; to enter into o zlch associëren.
eopartnery, zie copartnership.
eope I znw., kap, m antel, deklaag;

(/k.) mantel,bedekking; --stonw

sluzt-, hoeksteen; (/fg.) sluitsteen,
kroon (op hetwerk);çfzœ.,bekappen,
(beldekken;-(over),af-,overhangen.
eopeH,-with?hetopnementegrn,den
strijd aanblnden met, wedljveren
met,opgewassenzijn tegen,hethoofd
bieden aan;af-,aankunnen;voorzien
in, voldoen aan; - with diffieulties

(a misfortune, etc.), moeilijkhedgn
(een tegenslag enz.) h#t hoofd ble-

kogieter; - foundry, k.gieterij; -

glanee, zw avel-k.erts; - ingots, k.
in blokken; --lined, m et koperen

beslag;- mill, k.pletterij;- minw
k.
mijn;- niekel, konikkel; - or
e,
k.erts; - plate,koperen etsplaat'
,k.gravure;- plate engraver,k-snijder,
graveur; - plate writing, schrift
a1
sgydrukt (geëtst);- poisoning,k.
verglftiging; - print,k.gravure;k.druk; - pyrites, k.kies; - shares,

k.aandelen;- sheathing (sheeting),
k.huid (v.schip);-sheets,k.in bladen;- sm ith,k.slager;-vein,k.ader;
-ware,(roodlk.werk,-waren;-wirw
k.draad;- works,k.gieterij;-smederij,-smelterij,-fabriek.
eopperas,blue-,kopervitriool;green -,
ijzer-v.;ook:koperrood.
eoppery, koperachtlg.
eoppiee (-wooë), hak-, kreupelhout;

den;inadequateto - with the t'
rallic,
onvoldoende om in de verkeersbek.bos.
hoeften te voorzien.
eopra, copra.
eopeck, kopeke.
eopse (-wood
), zie coppicet-wood).
t afschrift, copie, afdruk!
eopy c) zcnweopeman (edrou#.),heler.
l
eoper(ook:horse-),paardenkoper.
grosse; ople,nam aak,imitatie;kopi
eopier, copiïst; nabootser; copieerm ama
t
t
e
r
)
;
e
xe
mpl
a
a
r
(
v.
bo
e
kL
oo
k
werk; ook v. connossem ent, wissel
chine.

coping,muurkap,-afdekking;(overhangende)rand; - stone, sluit-, hoek-,
deksteen;(/zg.),ziecope-stone.
eopious,overvloedig,rijktelijk),uitvoeEngels Handelswoordenboek

enz.); (certified) true -, given for
true -,ce respondlng(with)-,(voor)
c
opie conform,(voor)eensluidend afschrift; carbon -, doorslag; lair
12

eopying
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(clean)-,afschriftin hetltet;exaet
> nauwkeurig (eensluidend) a.;
rough -, klad; it will m ake good -,
het levertgeschikte stof(voorcourant enZ.)
; to make - out o1, a1s
stofvooreen courantenz.gebruiken;
- olB/L,invoice,ete.,copie-connossem ent,-factuurenz.;zieookkeepc,u)'
,
œœ.
,
c
opi
ë
r
e
n,
af
,
o
ve
r
s
c
hr
i
j
ve
n
L
oo
k:
out), overnemen; copiëren, nabootsen,imiteren (van,from);zieook
copying; (other papers) please -,
overneming verzocht, aan andere
bladen wordt verzocht dit over te

eorn

hartelijk,cordiaal,gul;zie ook invitation en yours;Anw. (.
z1z?zer-),aperitief,likeur.
cordiality, harteli
jkheid.
cordite, cordiet (explosi
estof).
eordon, koord, snoer.
eordovan (leather), corduaanls leder).
eorduroy, geribd bombazijn; - road
ta4.?'
?zdr.l,wegvanboomstammen door
m oeras.
eoreznw.,binnenste,hart,ziel,kernfook
j
ig. en fcchn.): klokhuis; (/fg.:) at
the -,inw endig; to the -, door en
door;- box, kernkast fgieterl
jj; hole,kerngat'
,fcf
J7.,ontkernen;boren
(v.fruit).
corer,fruitboor.
eorf,viskaar (van mandewerk).

fair, ill het net (overlschrijven; a quiekly eopied m ethod
(
poliey), een spoedig nagevolgde
m ethode.
btsamenst.,- book,cahier metschrijf- eoriaeious, lederachtig,taai.
voorbeelden; --book m axim s, ba- eoriander,koriander.
nale wijsheden; - fee, honorarium cork znw.,kurk;k.eik;Lscheepv.) plug;
(v.schrijver, voor hetmanuscript; - eutter (maker),kurkensnijder'
,vgl.royalty);-hold,soort erfpacht; fossil,k.asbest;- jaeket,zwemvest'
,
- hol
der, erfpachthouder'
, -right,
- serew, k.etrekker; effectgaren'
,
- serew m aehi
ne,ontkurkapparaat'
,znw.,kopijrecht,copyright;,,nadruk
yerboden''; -right edition, uitgave
slabs,k.schalen;adJ'
.,kurken,kurk...;
waarvan het k.verzekerd is; ççpfc.,
œœ.
,(dichtlkurken (ooà:- up);zwart
zich hetk.verzekeren van;-righted,
m aken m et gebrande k.; -ed, ook:
k.t)
sm a
ke
nd.
(waarvan)nadruk verboden (is).
naar de(he
(o
nt
lkurken; kurkeneopying, - book, copieerboek;- elerk,
nem en '

corkage,
zie copyist; - fees, c.loon,-kosten;
geld.
- i
nk, c.inkt; - m aehine?c.m achine; eorker,kurker;Lgemeenz.
j dooddoener;
- paper,c.-,doorslagpapler;- peneil,
iets kolossaals; prachtexemplaar,
-stuk.
c.-,inktpotlood; - press, c.pers; sheet,c.blad.
eorky, kurkachtig;naarde k.sm akend.
eopyist,copiïst, copist.
eorn 1, koren, graan (
ook:white -/;
eoral znw., koraal; adJ'., koralen; k.Look c!g. ben. voorj tarwe, roggej
achtig,-rood; -beads,echtekoralen;
gerst enz-; Lschotl., Ierl-j haver;
- is
land, k.eiland; - reef, k.rif.
(Xzzzdr.) maïs;korrel;Indian (sweet)
-, m aïs; - broker, m akelaar in graeoralllneadj.,koraalachtig,-rood;-orw

(soort)levererts;znw.,koraalmos.
eorbel (houœà.), karbeel, draagsteen.
cord znw.,koord Lookjig.j,touw,snoer,
band,streng;vadem hout (128 kub.
voet); -(s)? zie corduroy; under
the -s,onultgepakt;- m aker,touwslager'
,- silk, koordzijde; - wood,
vademhout;ww.,(vastlbinden,-sjorren Look-Gown);vankoord voorzien;
corallite,koralist,koraalverstening.

vademen; -ed, geribd, koord...;
-i
ng, touw-,koordwerk.

eordqge,touw-,tuig-,takelwerk.
eort
haladj.,hartsterkend,opwekkend;

nen (korenl;- eakes,maïskoeken;-

ehandler, grutter; ook = - dealer;
- chandlery, grutterswaren'
,- crop,
graanoogst; - dealer, g.handelaar,
korenkoper;- exchange,g.-,k.beurs;
- f
aetor, g.-, k.factoor; - field,
k.-,haver-, m aïsveld,-akker,-land;
flour, m a1S- rllst-, k-m eel;
growing, g.bouw; - harvest,zie ow
crop; - lolt, zie granary'
, - m arket,
g.-,k.m arkt; measure, k.m aat; m erehant, zie - dealer'
, - mildem
g.m eeldauw; - mill, g.-, k-m olen;
- salad, veldsla'
, - ship, g.schip;
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- shovel, k.schop; - sieve, k-zeef;
--sifting m aehine, g.zuiveraar; -

f/rn

stalk,g.halm; stareh (dpzcr.),zie

flour; - store, g.pakhuis; - tradw
g.-, k.handel; - weevil, kalander,
k.-, g.worm .
eorn II,m etzoutbesprenkelen,zouten;
zie ook beef.
corn 111,likdoorn;toacknowledgethe 'w

(Amer.,gemeenz.),toegeven,schuld

bekennen; - plaster,l.pleister;- solvent, l.tinctuur.

eornel, kornoelje.
eornehan,
* cornalijn,corneool;- berry,
zie cornel.
forneous, hoornachtig.
forner, znœ., hoek; ,ycorner'': op-

koping (groep opkopers) van den
voorraad van een bepaald artikel
offonds,om den prijsop te dri
jven;
com binatie van haussiers;to m ake a
- i
n wheat, een c.in tarwe vorm en;

tohaveturned(toheround)the-,de
grootste moeilijkheden (de crisis)te
boven zijn,h
.et ergste achter den
rug hebben;hetween the four -s of,
binnen (de perksn van);to he in a
(tight) -,(erg) ln hetnauw zitten;
to drive into a -,in het nauw drij-

eorrespond

vereniging,genootschap (metrechtspersoonlilkheid),gilde;(Xpzcr.) vennootschap, maatschappi
j; (munieipal) -, gemeentebestuur; - law
(a4zndr.),ziecompanylaw;-stoekts),
ge
meentefondsen (-leningen).
eorporative,corporatie....
eorporator,1id van een corporqtie.
corporeal,lichamelijk,stoffelnk;(jur.)

tastbaar,reëel.
''Corpses'' PeruvianCo1P0r-.tion lssues.

eorpus,corpus;verzameling(v.wetten
enz.);geheel;kapitaal (tegenoverinkomen)van nalatenschap offonds.
corralt4zzzer.lznw., kraal:omheining;
ww.,in een kraaldrijven (insluiten).
eorreet adJ'., correct, in orde, juist;
nauwkeurig,precies,correct,beiloorlijk; to find > accoord (
juist)bevinden'
, if (when) found -.bi,
i(na)
*
a.bevinding; y@u aKe ill11,S%11m m <
that@**N UW onderstelling dat ... 1
-s
juist;you are - in your sqrnlise,uw
verm oeden i
s juist; the - amount,

hetjuisteLtegenst.:verkeerde)bedrag,
vgl.exact 1;ww.,corrigeren,verbeteren,herstellen;correctiesaanbrengen;

(belstraffen;berispen,terechtwijzen;
neutraliseren (v. ongunstige factoren);reguleren.

ven, zie ook hole znœ.; - m an, lid
van een c.;- shop, hoekwinkelhuis; eorreetion, correctie,enZ., ZLd correct
f
c$fz.;to m ake -s, correcties aanbren- stonw hoeksteen (ook/ïg.);--wisw
overhoeks, hoeksgewijze; ww., af- gen;to observeunder> ondervoorbehoeken, van hoeken voorzien; in
houd (in allebescheidenheid)opmerhet nauw dri
jven;een ,ycorner''vorkgn;Ispeak under> ikgeefmijn mem en; m onopoliseren;- a eom m odity
nlng gaarne voor een betere.

(the market),de voorraden van een eorrective c#j., verbeterend; verbeteringS...;ZnW.,Correctief.
artikelopkopen om den prijs op te
drijven; - on tdzzàcr.l,grenzen aan. eorredness,juistheid,enz.,zie correct
eornerer tzl?zzdr.l!zie corner man.
adJ'.;the - olthisvlew,de juistheid
cornice, (kroonllilst.
dezerzienswijze.
cornueopia,hoorn des overvloeds.
eorreetor,corrector;- (ofthepress),zie
proof reader.
corny 1, koren...;rijk aan k.
eornyII,likdoornachtig,m etlikdoorns. eorrelate znw-,correlaat;f
zzf
zz.,in wedercorollary,gevolgtrekking;gevolg, uitkerige betrekking staan (tot, with,
vloeisel.
to)ofstellen (tot,with).
COr@SC@-nMt, COPOZO-XMt, iVOOru Steen- eorrelation, correlatie, wederkerige benoot.
trekking, onderlinge vsrhouding.
eorrelativeadJ'.,wederkerlgbetrekkelijk
eor
po
r
a
t
e
,
r
e
c
ht
s
pe
r
s
oo
nl
i
j
khe
i
d
be
z
i
t
tend; corporatie..., geïncorporeerd;
(tot,with,to);zn-w.,correlatîef.
in a - capacity, a1s rechtspersoon;- eorrespond,corresponderen,briefwissetown, stedelijke gemeente; zie ook
ling houden (met,with); overeenkomen,-stemmen,kloppen (met,w1th,
body d).
eorporation, corporatie, rechtspersoon,
to);beantwoorden (aan,to);aanslui-

eorrespondence
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cost

ting hebben (v.trein enz.)(met,op, in-lbijten. verroesten,verteren Look
intrans.t, aantasten b
'ook /fg.).
wi
th); zie ook corresponding.
eorresponience, correspondentie,brief- eorrosion, wegvreting,enz.,ziecorrode;
corrosie.
wisseling;overeenkom st,-stem m ing;
aansluitlng, correspondentie; eom - eorrosi
ve adj.,bijtend,enz.,ziecorrode;
m ereial -, handelscorrespondentie;
znw.,bijtend middepl
l. ien;
ron, oo
gegolfd-1
1 cardincoming(inwar4)-,binnenkomende eorrugate, rim pelien,
karton,
c.;inlan;qorelgn)-,binnen-tbuitenl- board, glass,
landsec.;outgoing (outward) -,uitglas,iizer.
gaande c.)to earry on (eonduet,do, eorrugatkon, rimpeling,plooiing;rimPel, golf.
lookafter)the-,dec.voerenitoearry
o
n
(
kee
p
u
p
)
a
wi
t
h,
br
i
e
f
wi
s
s
e
l
i
ng
eo
r
rupt adj., be-,verdorven;vervalst,
onderhouden m et; the - exehanged,
verknoeid; corrupt, omkoopbaar;
de gewisselde c.; to open (resume)
œœ.,bederven Look ïnfrcng.l'
,verbasa -,briefwisseling aanknopen (herteren, verknoeien'
, besmetten Look
vatten);-whieh haspassedbetween
fig.s,Omkopen.
..., c.gevoerd tussen ...;to attend to eorrupti
bility,bederfelijkheid;omkoopbaarheid.
the -,depostafdoen;tobe(stand)in
- with,in c.staan m et;to enterinto eorrupti
ble, bederfelijk; omkoopbaar.
- with, in c. (relatie, verbinding) eorruption, bederf; be-,verdorvenheid;
treden m et; - bureau, c.bureau; verbastering,verknoeiïng;omkoping,
elerk, correspondent; - departm ent,
corruptie; m isbruik.
c.afdeling.
e
o
r
ruptive,bedervend'
,verderfelijk.
eorrespondent adj.,- corresponderend, eorruptness, be-,verdorvenheid.
overeenkomstig, stemmend (
met, eorset,korset (ook:-s).
with,to);znœ., correspondent, be- eorundum , corundum .

richtgever;handelsvriend;(handelsl- eoruseant,flikkerend,flonkerend (ook

correspondent; -s# departm ent, zie
fig-s.
correspondence.
eoruscate, flikkeren, flonkeren (ook
eorresponding, corresponderend, enZ.,
iig-t.
zie correspond; -ly greater. even- eoruseation,flikkering,flonkering L
ook
r
edi
g
gr
ot
e
r;
e
nt
r
y,
g
e
l
i
j
kl
ui
de
nde
/
i
g.
)
.
boeking;the - period of last year, eosaque,pistache.
o-seem ity, m edeborg.
hetzelfde(hetovereenkomstige)tijd- e
vak van hetvorigejaar;to missthe co-signatory, m ede-ondertekenaar;m e- t
raln, de aansluiting m issen; zie
de-ondertekenend.
eo-signature.m ede-ondertekening.
ook copy c).

eor
rldor, (hoofdlgang,galerij,corridor;
- trai
n, harm onica-?D-trein.
eorrigendum tmp.:eorrigenda),verbetering;mv.oo/t:lijst van v.n.
eorroborant,versterkend (middel);bevestigend (feit).
eorroborate, versterken,bevestigen,be-

krachtigen; our views of the m atter
have been -(l by the lacts, de feiten
hebben onze overtuiging gestaafd.
corroboration, versterking, enz., zie
corroborate.
corroberative, bevestigend, enZ.) zie
corroborate.
eorrodable,vatbaarvoorinvreting enz.,
zie corrode;licht aangetast.

eorrodi, weg-, in-, doorvreten, (uit-,

eosine Lajgek.:eos),cosinus.
eosmetie. adj., schoonheids...; znw.,
schoonheidsmiddel, cosm etiek.
eosmoqolitan,eosmopolite,adj.,cosmopolitzsch; znw., cosm opoliet.
eost q1) znm.,(het totaalder)kosten,
prijsykost-,kostendeprijs;uitgave;-s,
kosten (dediversepostenwelkedetot
aletonlkostenvormen);(jur.lkosten;
aIl -s,eharges,expenses,losses,an4
liabilities,allek.,schadeneninterrss
en;-an4freight(cjgeà.:d),k.(prils)
en vracht; > ins- anee an4 lreight
(eif),prijs,verzekering en vracht;o
insurancw lreight andinterest (em),
P
.,verzekering,vrachteninterest;-,
insuranee,frezght, interest and eom -

eostard
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eotton

mission(cifie),p.,vyrzekering,vracht, costum er kostuum .
interest en commlssie (provisie);> e
ostumtiler, costumier.
insurance,lreightandexehangeteilel, eo-surety, medeborg.
p.,assurantie, vracht en koers;- of eosy,eozy, adj., gezell
ig, behaaglijk;
production,productie-k.;- oftransznw',(theelmuts.
fer, k.van overdracht.
eo-tem porary, zie contemporary.
ca)metadJ'.,aetual > inkoopprijs (met eo-tenant, m edehuurder.
inbegrip van vracht enz.),aanschaf- eoterie, coterie:kliek.
fingskosten;all-in > totaal-k.,-prijs eo-terminous.zie conterminous.
(alles inbegrepen);11st> fabrieks-, eottage, hut; (arbeiderslhuisje;kleine
inkoop-,kostendeprijs,productie-k.;
villa,buitentje;zie ook piano.
installatie-k.;first- Am sterdam ,eer- eotter, sluitwig,spie.
stek.A.;initial-,eerstek.,k.van op- eotton c)znw.,katoen;katoenengaren;
richting (voorbereiding); aanschaf- -s,katoentjes,katoenen stoffen,kafingskosten; net -, kostende prijs; toenwaren;baleof-, k.baal;eultivaprim e> ziefirst-;sem ng > fabrleks-,
tion of -, k.bouw; Weaehed -, gefactuurprijs.
bleektk.;faney (printed)-,gedrukte
ca)metvoorz.,at-,tegen den kostenden
katoen;ginned (elean)-,gezuiverd
prijs;at all -s,wat het ook koste, k.,k. zonder pitten;raw -, ruw k.;
copte que coute;atany > totelken
sewing -, naaigaren; long-tshort-)
prns; at the lowest possible -, tegen
stapled -, lang-tkort-lstapelig k.;
degeringstmogelijkek.;ata small>
unbleached (grey) -,ongebleekt k.;
tegengeringenprijs;metgeringek.;at
adj., katoenten).
the-of,ten kostevan;brlow (under) bjsamenst.,- bagging,zakkenkatoen,
-,beneden detn)kostprns (waarde); pak-k.; - binding, k.band; - cam briw k.batist; - eanvas,k.stram ien;
tomy -,tot mijn schade;we know
- eheck, geruite ginggang; - e10th,
that to our -,wij hebben datmet
katoen; - erop, k.oogst;- dyer, k.schadçen schande geleerd;with -s,
metzl
jne (hunneenz.)verwijzing in
ver
ver; --dying works, k.ververij;
dek.van het geding,zieook dism iss;
f
a
bries,katoentjes,katoenen stoffen, k.waren; - felt, k.-,onderleg-,
zie ook freec4).
stootvilt; - llannel, m olton; - gin,
b)œœ.,kosten;deproductiekostçn be.
rekenen en vaststellen, calculeren
k.zuiveringsm achine; - grower, k.tgdm.indenvorm:eosting= kostprijsplanter;- jenny,zie- loom;- loom,
k.spinm achine; - lord, k.m agnaat;
berekening);it- us inflnite labour
@@*# het heef
- manulaeture,k.fabricage;- m anut
o
t
ons
ont
z
a
gl
i
j
k
ve
e
l
werk gekost om ...; it M II - them
faetxzrer, k.fabrikant;- m arket,k.their reputation, zij zullen er hun
markt;- mill.k.fabriek,-spinnerij;
reputatie bijinboeten;zie ook dear. - plant, k-struik; - plantation, k.c)samenst.,- aeeount,kostentbelrekePlantage;- port,k.haven;- printning;- accounting,ziecosting (cost
xng works, k.drukkerij; - prints,
#
); - book, calculatieboek; --free,
kat
oentjes,gedrukte katoenen stofzonder berekening van k., gratis;
fen; - seed, k.zaad; - seeds, ook:
- free on applieation,gratis op aank.pit; seed meal(oil),k.zaadmeel
vrage;- pricw kost-:kostendeprijs, (-olie);- spinner,k.spinner;-staplw
fabrieks-, inkoopprljs; at - priew
k.stapel (-vezel); - stulls, zie fabrics;- thread,zie - yarn;- tradw
tegen kost-,den kostenden prijs.
coserë soortgrote appel.
k.handel; - tree, k.boom; - twist,
zie - yarn; - velvet, k.fluweel; eos
t
e
r
t
monge
r
)
,
f
r
ui
t
,
gr
oe
nt
e
n,
vi
s
venter.
wadding,watten'
,- warp,halflinnen;
eostlng,zie cost b).
--warp linen,half-k.linnen;- wastw
k.afval;- weaver, k.wever; - welt,
e
ostllness,kostbaarheid;hoge prijs.
costly, kostbaar;duur;a - experim ent,
halfzijden kamelot;- wieks, katoeeen kostbare (dure)proef.
nen (kaarselpit,k.tlampelkousjes;-

eokonade
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counter
wool, boomwol, ruw k.; watten,
advocaatl
book:--at-law);ook= coun- yarn, kagaren.
cillor.
eottonadw soort grof-katoenen stof.
count1.(niet-Eng.jgraaf.
eottonize, cotoniseren: vezels uitlogen. eount11c,
)ww.,tellen,op-,medetellen;

eottonoeraey,(demachtofheerschappij
van)de katoenmagnaten.
Cottonopolls,(bl
jnaam e.)Manchester,
de katoenstad.
eottony, katoenig, pluizig.
eoueh ZnW., rustbed, -bank, divan;

tellen voor (als);rekenen, achten,

gerekend worden;not-ing ...,...niet
m edegerekend; a detaile; report ol
everything that -s, een gedetailleerd
verslag om trent al hetgeen van belang is; this does not- against you,

(verfllaag; ww., (neerlleggen; (/fg.)
uitdrukken, inkl
eden; (gerstkorrels)
uitspreiden om te kiem en'
, -ed in
cardyl (elear,vague) terms,in zorgvul
dzg gekozen (duideli
jke,vage)bewoordingen vervat.
eoug
h,- drop (lozenge),hoestbonbon;
- m edieine, h.m iddel.
eoulter,kouter,ploegijzer.

dit getuigt niet tegen u (kanu niet
worden toegerekend);- among,behoren tot, gerekend worden tot;
- at,berekenenopè-forlittle(agood
deal,mueh),weinlg (veel)tebetekrnen hebben,weinig (veel)gqwichtln

adj.;zieookorderc1);-board,raads-

eredit,hetm oet hun als een eerworden aangerekend; - up, optellen; -

eoxm eil, R aad; raadsvergadering; - of
State, R aad van State; m em ber of
the - ofState,Staatsraad;vgl.privy

tafel,raad; - draft, Eng.-lnd.gouvernem entstraite met korten loop-

de schaalleggen;- 1or nothm g,niet
m edetellen, niets te betekenen hebben;tim e to - asfrom M ay 1,te re-

kenen van 1 Mei af; -ingfrom (today), te rekenen (metingang) van
(heden);-in,medetellen,-reke
nen;out,uittellen;it mustbe -et
l to their

(
uplon, rekenen (staat maken)op;
tijd;- man tx4?zzdr.l,zie councillor.
ing house (ad
lmer.room), kantoor,
eouneillor:raadslid,-heer;(staatslraad.
boekhouding.
eo-undersxgned, zie co-signatory.
znw.,telling,tel,aantal,getal,som ;
eou sel c)znw.,raadtgeving),beraad- btpuntvanaanklacht;tokerp-(o1).telslaging, overleg;raadgever,(rechts- len;to lose-,den te1kwljtraken;to
kundig)adviseur;advocaat,(de)adtakeno-of,toleaveoutof- fveroud.j,
vocaten (ineenbepaaldezaak);plan, geen rekening houden m et,buiten r.
voornemen ;to adopt a - of despaip
zich doorwanhoop latenleiden;tim e

laten; on that -, op dat punt, uit
dien hoofde;out of -, ontelbaar.
willhring-,detijdzalraadschaffen; eountable, telbaar.
komt tijd,komtraad;we have in- eountenaneeznœ.,gelaat,voorkomen'
,belornzed - wi
jhebben onzenadvocaat
scherming,(morele)steun;tofindno-

(in deze zaak)bericht;to keep one's
i
n,geensteunvindenbij;togive(lend)
(own)> zich nietuitlaten,weten te
to,(morelen)steunverlenen (aan);to
zwijgen;unlesswiser -s prevail,tenlose(getouto1)-,vanzijnstukraken;
z
ij het gezond verstand zegeviert'
, to putoneoutof-,iemand van zijn
to take > raad inwinnen; fo take
stuk brengen;ww., (morelen)steun
(
hold)-together,samen overleggen; verlenen (aan),steunen?begunstigen,
to take - with, raadplegen, te rade
bescherm en;goedkeurlng schenken.
gaan met;zie ook chamber,cold c,) eounter 1, teller; (leglpenning, fiche;
c#j.,opinion c) en bj,pillow ;- 1or
toonbank; aanrecht; balie, loket;
the Crown (proseeution),Crown -,
across(over)the -,overdetoonba k;
(Ambtenaarvan het),
openbaar Miat(over)the-,aanhetloket;business
nisterie; - for the defenee, verdediover the -,affairesoverde toonbank
ger,procureurvan gedaagde;-forthe
(inhetvrijeverkeer)(beurst.j;détailplaintill, advocaat van eiser.
zaken;to sellover the> in het klein
verkopen; aan het loket v.;zie ook
btww.,(aanlraden;raadplegen.
eonnsellor,raadgevér,raadsman;(
fdr!.)
nailbj;- hand,winkelbediende.

counter
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eounterH c)adj-,tegentgesteld);duplic
aat-..;bQ'
w-,tegen (...ln);toact-to,
handelen tegen ...in; tegenwerken;
to run (go)-te
tge
o,nwe
ingaan
(indruisen)
rken, -spreken,

tegen;ww-,
weerleggen; ingaan tegen; pareren.
b)samenst.,- aecount.zie contra account;-aet, tegenwerken ;neutraliSeren, opheffen, te niet doen; ver-

ijdelen; -acting influenees, belemmerende (storende) invloeden; -aetion, t.werking enz., zie Nact;
-aetive,t.werkend enz.,zie Nact;-

agent,wat t.werkt(neutraliseert);a
ppeal(jur.),incidenteel beroep;arbitrator, t.arbiter; -balanee,znœ.,

eountry
contram onster; -sign, znœ.,contra-

Signe,(waarmerkende) mede-ondertekening; herkenningsteken; contramerkiœœ.,contrasigneren,tmedelondertekenen,waarm erken;--signature,(waarmerkende)mede-ondertekening;-sixkk,znm.,frees,zinkboor;
ww.,uitboren,frezen;inlaten (v.kop
v. schroef); -sunk,met verzonken
kop (v.klinknagel);- statem ent,t.verklaring,-bericht; - strokw t.zet,
-stoot;- sui
t, t.proces;-vail,opwegen tegen,evenaren;-vailing duties,
contra-: retorsie-, compenserende,
represalllerechten;- value,t.waarde;
- weight! t.wicht;-w ork, t.w erken.

t.wicht; ww., opwegen tegen, een eounter-elaim znw.,tegeneis,-vordering;
t.wichtvorm en voor,opheffen,com tegenrekening(wegens,lor.);(jur.)els
penseren,neutraliseren'
,thisis -halin reconventze;to raise Llur.set up)
aneed by ..., f
soms)hierstaat tegen- a-,eentegenvorderinqinstellen (weOver' bid, t.bod; -blast, t.stoot
gens,for); ww.,een t.lnstellen;vorderen in reconventie.
fook jigvj tam aatregel; - bond, zie
- deed; - ehange, ver, afwisselen'
, counterlelt Jd.
/. nagem aakt, onecht,
-eharge, (een) t.aanklacht (indie- vals;- eoin,valse m unt;- eëtion,na-

nen);-eheck,contrôle;t.wicht (ook
jig.);--claim,zieajzond.art.;- elerk,
loket-, kasbediende'
, - eurrent, t.ströom;- deed, t.brief,-bewijs,revers;- draft,t.wissel;- expert,t.expe
rt;-feit, -feiter,zieafzond.artt.;
-f
oil, contrôlestrook; souche,talon,
stok (v. cheque, giroboek enz.),
strook (v.postw.enz.);- insurance,
zie reinsurance;-mand, zie ajzond.
art.;-mark, (van een) contramerk
(voorzien);-mine Lfig.j,znw-,t.list;
f
z7œ.!heimelijk t.werken,trachten te
verildelen;contramineren,een t.list
smeden (tegen);-move,t.zet;-offer,
t.offerte;-order,t.order;-pane,beddesprei'
, gestikte deken; -part, t.hanger, duplicaat, weder-, andere

helft(v.contract);(jur.)t.partij;ook:
equivalent; to exeeute in -part, in
duplo verlijden; - plea,repliek,t.pleldooi; -plot,znw.,t.list;ww.,een
t.list in practijk brengen (tegen),
t.werken; -poise, znw., t.w icht,
evenwicht;Lradio) t.capaciteit;f
'
c;fJ.,
in evenwichthouden (brengen)(ook
jig.); een t.wicht vormen tegen,
opwegen tegen;-poison,t.gif;- pressure, t.druk; - proposal, t.voorstel;
- register, contraboek; - sam ple,

druk (v.boekliznf
zz.,namaak;œœ.,na-

m aken,vervalsen;huichelen,veinzen.
eounterfeiter, nam aker, vervalser;

(drzzer.)valse munter.

eounterm and ww., tegenorder geven,
herroepen, annuleren, afbestellen,

schrijven,-zeggen; - (payment of)
a ehejue, order geven een cheque
-

niet ult te betalen;znw.,tegenorder,
afbestelling, annulering.
eountless, talloos.

eountry,land,(landlstreek;vaderland;
(plattelland;,,binnenland''(op brievenbussen); this-?ook:ons land;ofdestination (origin),1.vanbestemminq (oorsprong); in the -, in de
provlncie,op het1.,buiten;in this-,
ook: hier te lande; - bankter),
banktier)in de provincie;- eheyue,
cheque op een p.plaats;- eleamng,
clearing der provlnciale banken; eustomer (client), cliënt in de p.,
buitenklant; - house, zie - seat;
x-m ade,van binnenlands fabrikaat;
-man, landgenoot,l.sman; buiten-

man; -man'shiteh Lscheepv.j, paksteek'
, - notes, provinciale bankbiljetten;- seat, buitentplaats),l.goed;the - side, het platteland;de
provincialen; - town. p.stad.

eounty

eountp graafschap,(Fng.ojXzn,
er.lpro-
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court
ol instruction (study), cursus,
leergang;zie ook eventc), exchange

eoup,gelukkigezrt(slag,onderneming);
by one -,m eteén slag.
eoupleznw.,paar,tweettal);koppel;a of,een paar(twee);a- ofdozen,een
paardozijn; ww.,koppelen,verbinden, paren (aan, with);-4 with,

(zekeren) weg inslaan; we a4opt
(take) this - since..., wij doen dit
(menen aldus te moeten handelen)
om (
da
ojt),...;to attend (follow,take) a
een CUPSUS volgen (in);to
ehoose the wisest -,dewi
jste partij
kiezen;the best - to pursue is...,het

*#

vincze;-bank,provinciebank;-couneil,graafschapsraad;nl
zProv.Staten;
ca),Open cz).
- conrt,graaf
schapsrechtbank;+ ar- bj metœœ.,to adopt(takw lollow) a
rondissem entsrechtbank.
-,een weg (gedragslijn)volgen,een

gepaard m et;- effieieney with eeonom y, doelm atighçid aan zuinigheid
paren;thiw -d with the fact that...,
dit,èn het feit dat ....

eoupler fradioj,koppe
lspoel.
eoupling,koppeling;. hox,koppelbus;
t-ehain),koppeling(spoorœ-);-pin,
kettingbout; - rod,
- serem k.schroef.

koppelstang;

eoupon,coupon;rentebewijs;(distributlelbon; to cash -s, couponsverzilveren; Adth -s attaehe4,m et aangehechte c.s; Givillend -: - for dlvidend, dividendbewi
js; mterest F

1or interest, coupon, rentebewi
js;

- on (o1f) tzlvlcr.),met (zonder)c.;
zieook ex;- bonds (a4mcr.),effecten
op naam ; - date, vervaldag der c.;
- ins
urance, c.verzekering; - sheet,
c-blad;- system , bonnenr, cadeaustelsel; - tax, c.belasting; zie ook

reply è1).

eourage, m oed;to lose -, den m . verliezen; to lxke(pluekup,muster up,

s
ummon
,len)
summon
-,m-.vatten
(ve
rzame
;to haup)
ve the
ol one's

opinlons, den m . Zi'
Jner overtuiging
hebben;zie ook Pick up en screw up.
eourageous, m oedlg.

beste is...;to pe suean even -,kalm

(geregeld)haargang gaan (v.zaken);

to Gke a -, zie to adopt a '
w;to
take one's-,zijn gedragslljn bepalen;
to let the law take its -, het recht
zijnloop laten;toletthings(matters)
take their -, de zaken op haar beloop laten, zie ook run c1);zie ook
shape c),steer ll,e.a.
c) met voorz., thispoliey was pursued
1orthe - ofno lessthan 25yearw deze
gedragslijn werd wel 25 jaarlang
gevolgd; seeond în -, in om loop

zijnde secundatwissel);in 4ue -,te
zijner(bekwamer)tijd;zieookholder;
in the - of, in den loop van; in ofeonstruetion(eredion,building),in
aanbouw; in aanleg;the Company is
in - of lormatiom de Maatschappij
verkeert in staat van wording;
the eonsigmentis ndlw in (the)- of
shipment,departijwordtthansverzonden (ter verscheping gereed gem aakt);in the-ofthings.indengewonengang v>n zaken;in (the) - ol
tlme,mettertild,naverloopvantijd;
in den loop dertijden;zie ook post
c) en preparation; ol-,natuurlijk,
zieook matterca);through theusual
-,langsdengewonen (gebruikelijken)

eourier,koerier,ijlbode.
eouree c),loop Look /ïg.),be-,verloop,
gang, koers, baan, weg, richting;
weg; to put through a - of...,een ...
(zel#.)(effectenlkoers,notering;wedcursus laten doorlopen.
loop;loopbaan;cursus;weg,gedrags- courser, renpaard.
lijn; opeenvolging, reeks;laag, rij; eourtc1)znw.,hof,-houdingenz.;rechtgerecht; Lscheepv.j koers; onderzeil; bank Look: law -, - ol law, - of
1he new -inpolities,denieuwekoers
justiee),rechtscollege;reqhter;rechtop staatkundzg gebied; the wisest zaal; (binnenlplaats, pleln;afdeling
(topursue)ls...,hetverst>ndigsteis..., (v.tentoonstellingsgebouw enz.);this
is 1or the - to deeide.dit m oet de
zieook:);-olaetion,wnzevan hanrechter uitm aken, dlstriet
kande
l
e
n,
g
e
dr
ag
s
l
i
j
n;
t
he
ol
t
he
ma
t
t
e
r
,
het verloop dezer zaak;- olthem artongerecht, argopdissementsrechtket (o1prices), markt-,prijsbeloop; bank;primary (mltial,lower) > -

courteous
fOTer
ol the firstlnstanee,hof van eersten
(
t
e
g
enove
r
)
;
by
o
1
?
z
i
e
f
avour
ca).
aanleg (ter eerste instantie); the eourtly, hoofs, hoffelilk; ook: vleierig.
loTver
ook: de lagere rechter; - eove znœ.,inham , kreek; welving; beof Appeal, Hof van Appèl, (Ned.j schutte plek; ww.,verwulven.
Gerechtshof; Raad van Beroep;- of eovenantznw., Overeenkom st,verdrag,

Cassation, Hof van Cassatie,LNed.j
Hoge R aad; - of honolm ereraad,
raad van eer;High (Supreme)- (of
Justiee, Judicature), Hooggerechtshof;- of Session Lschotl.j,hoogste
civiele rechtbank; zie ook arbitral,
arbitration,bankruptcy,perm anent,
registrar; - plaster, Eng. pleister;-

yard, (binnenlplaats,plein.
cz)metvoorz.,in -,voorde rechtbank;
zieook appearen friend;to go into -,
gaan procederen;topay a sum into *,

eengeldsom ingerechtelijkebewaring
geven; to he out of -, geen recht
hebben om te worden gehoord;(jig.j
geen recht van spreken hebben; er
geheelbuiten vallen,buiten beschou-

wing blijven (v. argumenten e.d.),

niet in aanmerking kom en; to put
out of -, buiten beschouwing laten;
the eost of the system puts it out
o
fet-, er valt aan dit systeem
ni
te denken Wegensde hoge kosten;to rule out of -, onontvankeli#
ik
jk
verklaren; Nvraken; in het ongelil
stellen;outol> ook.
.in derm inne;zie
ooklaugh çfzf
,
rz.;tohavepassedthrough
the -s voor de rechtbank geweest

zijn;to take 1he case to a Nether-

lands-,de zaak voorden Nederlandsen rechter brengen.

bjœœ.,dingen,trachten,strevennaar,
zoeken;noden tot;(verllokkçn (tot,
naar,uit,into,to,from);- eritidsm,
critiek uitlokken;to om it this is to failure, door dit na te laten vrââgt
men als het ware om m islukking;
m anG adurers - surprise vlsits for
...i
ng, de fabrikanten noden het publiek totonaangediend bezoek om

courteous,hoffeli
jk,beleefd.
eourteousnesw hoffelijk-,beleefdheid.
eoetesy, hoffeli
jk-, vriendelijkheid,
gunst;beleefdheids...;tq extend a to, een hoffelijkheid (dlenst) bewijzen;to pay a person the - ol(ealling, ete.), zo beleefd zijn iemand
(een bezoek te brengen enz.); aea
matter of - (to), uit beleefdheid

ve
rbond,contract,acte,(jur.)verbintenis; - of the League ol Nations,
Volkenbondsstatuut; œœ., (contractueel) overeenkomen; een overeenkomst (verdrag enz.)aangaan (met,
wilh, wegens,for).
Covent Garden, (wijk in Londen waar
de)fruit-en groentemarkt(gevestigd
is).
eove
r c) f
lz;f
(.,(beldekken;(zich)dekken;zich ultstrekken over,omvatten,
beslaan,bestri
jken;afleggen (v.weg,
afstand);bestrijden,dekken (v.kosten);bevatten (onder couvert);verbergen,bemantelen;tx4?zzer.lverslag
geven Van 1'Zte ook covering; eheque
to-,chequeterdekking(vereffening);
- onesell, zich dekken; to hold
-ed,gedekt houden (cssur.); these
prices - allehayyes,in dezeprijzen
zijn alle kosten Inbegrepen;- (an)
insuranee, een verzekering dekken
(sluiten); - a person,iemy
nd dekking bezorgen; - the requu ements,
i
n de behoeften (kunnen)voorzien;
- one's requlem ents, zich dekken;
eases not -ed by thls Act, gevallen
Nvaarin deze Nvet niet voorziet;please
- us for f 600 on these goods,wi
j
verzoeken u, f 600 op deze goederen
voor ons te verzekeren; - up, toe-,

bedekken;verbergen fook /Q.); zie
ook field c), ground IIca),period,
track c),e.a.
èz)kl
znw,(beldekking;dek;deksel;dekeed; omslag, overtrek, om hulsel,
foedraal; (
tafellcouvert; dekking,
schuilplaats; bescherming; dekm antel,mom ;dekking,surplus (:cursl.);
assurantietpost);to havetopayadditional - çbeurst.),moeten suppleren;
open -, contractverzekering, doorlopendedekking;a very wide (comprehensive) -,een zeerruimed.;to
gr
( ant(ohtain,require)-,d.verlenen
verkrijgen, verlangen); to provide
(send) -, voor d.zorgdragen,fonds
bezorgen (fourneren),suppleren;zie
ook run to; - name, dek-, schuil-
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cralt
eovering
naam ; - note,ziecovering;- system , cowl,kap (op schoorsteenenz.
);-lnsucover''stelsel (gelimiteerde prolon- lator,kapisolator.

gatie),optiestelsel.
cowling,kap (v.vliegtuig).
bgj met voorz., for -, ter dekking; a eowriw eowry,kauri:muntschelp LAjr.
remlttanee in -, remise ter vereffeen Z.-#zïJ).
ning van het bedrag (de rekening eoxswain (scheepv.j, kwartiermeester;
enz.); in - of,ter vereffening van; stuurm an, roerganger.
the goods are under #% de goederen
staan droog;under separate -,onder

coy, - of, karig m et, terughoudend
wat betreft.
afzonderlijkcouvert;undez (the)-of, eozen, beetnem en, bedriegen; - into,
onder dekking van, gedekt door;
door bedrog brengen tot;- aperson

(/ïg.) onder het mom van;the B/L

was sentto you under - ofour letter
of 2nd inst., het connossement is

of (out of) a thing,iemand iets afzetten.
eozenage,beetnemerij,bedrog.
erah znœ., krab; kaapstander; wilde,
houtappelLook:- apple);toturn out
-s Lgemeenz.j,op nietsuitlopen;œœ.,
Lgemeenz.j afkammen,critiseren;bederven; Lscheepv.j dwars afdrijven;

11toegezonden bijonzen briefvan 2
dezer;please write to usunt
ler - tp
AIrX, wijverzoeken u,onsteschrilven aan het adres van den heer X .
eovering J,d/*. en deelw., (beldekkend,
enz.,ziecoverc);betreffende;bege- zie ook crabbed.
leidend;invoiee an4 B/L - ..., fac- erabbed, stuurs, nors; w rang; kriebetuur en connossement over (betref- lig (v.schrift);gewrongen (v.stijl).
fende)...;aletter- eheque for...,çen erack znw., gekraak, slag,krak,knal;
brief m et cheque groot...;- eapaeity
scheur, barst, breuk'
, spleet, kier;
(power),dekkracht(v.verf);-letter,
Lscheepv.jgal;Lgemeenz.jiemand (iets)
begeleidendschrijven;-note,sluitnodie (dat) uitmunt in zijn soort,
ta,voorlopige polis,handpolis;znw.,
:1kraan'';adj. Lgemeenz.t,prima,fijn,
(beldekking,dek;deklaag;dekkingsc
hic, keur..., kranig; œœ., (doen)
aankoop;outer -,buitensteom hulsel,
kraken, knappen, knallen; barsten,
om slag;-by bears,- ofshorts,bear-s,

scheuren? breken; ruïneren; bluffen;

kraken''(v.petroleum);-edbenzine,
kr
aakbenzine'
, -inr proeess,kraakprocédé, destructleve distillatiemethode;-up Lgemeenz.j,ophemelen,
opkamm en;zie ook nut c)znw.
gen; verbloem d; znw., schuilplaats; eraekajaek (Xzr
zer.),baas,bolleboos(in,
dekveder;- coat,covert coat: soort
at).
dem i-saison.
eraeker, kraker,breker;pistache;dunne harde beschuit; bluffer, leugeeoverture,bedekking,beschutting;(jur.)
staat der gehuwde vrouw.
naar;(pair of) (nut-l-s, notenkraeovet? begeren;- after,hunkeren naar,
ker;--jack,zie crackajack.
e
r
ae
kle ww.,knetteren,knappen;znw.,
nalagen.
eovetous,begerig(naar,of),hebzuchtig.
geknetter;porselein (glas,aardewerk)
eovin (jur.),samenspanning,boosovermetkunstmatigehaarscheurtjes(ook:
leg.
--ehina,-glass,-ware).
cow
1, koe
schui
ver; - catcher (4mdr.), baan- eraeknel, krakeling.
(aan locomotiefl; - dung, eraeky,barstig;licht barstend.
k.m est;- feeder,veehouder;- feeds, eradleznw.,wieg,wiegvormigvoorwerp;
veevoedertsoorten); -Cs) hair, k.(/fg.)bakermat;(scheepslslede;goudwasserstrog; spalk; --borne, op de
haar;- herd,k.herder; - Cs)hide,
r
underhuid'
, - house (shed),k.stal; slederustend;œœ.,op de (scheepsl- 's
slede plaatsen.
,-s'milk,k.melk;-treetz.-xmcr.),
(melksaphoudende)k.boom.
era
ft?bedrevenheid;kunsttvaardigheid,
eow II,intlmideren,vreesinboezem en.
nljverheid); sluwheid, list,bedrog;
contraminedekking,aankoop (aankopen)doorbassierts).
eoverlet,eoverlid,gewatteerde(gestikte)
deken,sprei; bedekking.
eovertadj', bedekt,heimelijk,verbor-
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crazing-m ill
eraftiness
handwerk,am bacht,vak;gilde;vaarsterk, wrak; rank; grillig, nukkig;
xcentriek; kronkelend.
t
uigten);small-,kleine vaartuigen; eraenny
,spleet,scheur,barst;erannied.
guilë handwerk:gilde.
eraftiness, sluw-,listigheid.
vol spleten enz.
eraftsman, (geschoold)handwerksman. crape znw., krip, floers (zwart,voor
eraftsmanship, (vakkundige)bedreven- rouwkleding);zieookcrêpe;ww.,m et
heid;handwerk.
krip garneren.
erafty,sluw, listig;ook:handig.
erash I ww.,kraken, barsten,breken,

erag,klip,rots(punt);schelpmergel(v.
bemesting).
eram fcçf/.,1n-,volproppen,volstoppen;
(er)inpompen (voorexamen),klaarstomen;van alleswijsmaken;-into,
proppen in; -med with goods,volgepropt m etgoederen;--full, propvol;

znw.(gemeenz.j,leugen.
f
zzfc.;fgemeenz.jleugen.
eramp znw.,kram ;klemhaak, (muurlanker(ook:-iron);belemmering'
,adj.,
moeilijk uitte maken ofte ontcijferen; bekrompen, nauw ; ww., kram men,klampen,klemmen,samenknij-

eram m er,africhter,repetitor,vgl.cram

metluid gekraak (geraas)neerkomen
(ineenstorten),Jatelen;verbrijzelen,
vermorzelen;bQw.,togo- (gemeenz.),
te pletter vallen;bankroetgaan, ineenstorten (v.e.zaak);znw.,gekraak,
grraas,geratel;ineenstorting;krach,
debâcle,catystrophe,grootbankroet.
crashII,grofllnnen (voorhanddoeken
enz.).
erass,dik,grof,lomp;dom,stomp (v.
begrip); erglerlijk).
erassitude,grofheià,enz.,zie crass.
erate,krat,latkistàtenen mand,korf;

erating, verpakklng in kratten,houten raamwerk.
pen ; belem m eren, beperken; -ed, erater, krater.
ook= cram p adJ'.;this -etlus for half cravat, das.

a year,hierdoorhebben wijons een crave,smeken (om),dringend verzoehalfjaar lang moeten behelpen; to
ken (om,for);sterk verlangen,hunbe -ed for room , bekrom pen (
te
keren (naar,for,after);I- yourinweinig)ruimte hebben.
dulgence, ik roep uw toegeellijkheid
eram pon, kram ,haak.
in;zie ook craving.
eraveneted, volgens het Craven-proces
eran (Schotl.),maat voor haring.
eranage, kraangeld.
waterdicht gem aakt.
eranberry, veenbes.
eraving fzeld.), begeerte (naar,after,
eraneznw.,kraan (hijswerktuig);hevel; erawl
for).
ish, zie crayfish.
fixed-,vastek.;floating-,drijvende
k.;hoisting(elevating,lilting)-,hef-, erawl 1, kruipen, sluipen, krieuwelen;
- with,wemelen (krioelen)van.
hijs-k.;travelling (portable) -,loopk.;- jib,k.arm;ww.,meteen k.ver- crawl II, visweer; kaar,kralll;scbilc'
plaatsen (ophijsen)(ookl- up);- at, paddenqark (aan de kust).
blijven staan voor (ook jig.j, terug- erayfish, rlvierkreeft.
deinzen voor.
erayon znw.,(tehznlkri
jt,crayon;pastel
erank znf
zz., zwengel, handvat, lkz'
uk,
(t
eke
ni
ng)
;
ko
o
l
spi
ts
;-s,pastelkleur
e
n;
pe
ne
i
l
,
t
e
ke
p,pastelstift;ww.,
arm , slinger'
,woordspeling:gril;lnaniak,zonderling;-axle(shaft),krl-k- crayonneren, m et crayon tekenen,
as; --operated! m et k.beweglng;
(/?g.)schetsen.
pin,k.pen;ak.,onsterk,wrak tzr.- erazd! çf7gz., de geestvernlogens krfilkv. machine of werktuig); wankful: kfn,krankzinnig m akan;haarschaurrank (v.schipl;f,
cœ.,krukvormigrfla
tjesaanbrengenofvertonen (op.van,
aardewerk); (zeld.j llêtrsten; znw.,
ken;
voorzie:n. van (bevestigen met)
een kruk en:
manie, rage,krankzinnigllei'
l-haarerankle fcf
zz.,zich kronkeleniznm.,bocht,
scheur'
, to be (all) th'l-,een rage
draai,kronkeling.
(erg in trek)zijn.
eraziness, wrakllf/id,i,n7 ,zie crazy.
erankness (scheepv.j,rankheid.
eranky,sukkelend,ziekelijk'
,zwak,on erazing-m ill,stam pm flleztvoor tinerts.
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eredit
frazy
erazy, wrak, bouwvallig; dwaas, gek,
of -, een ruim c.aanbod;wantol -s
krankzinnig; --pateh, -quilt, lapc.nood;his- isgood (low),hi
jheeft
pendeken.
(weinig)crediet;- isdueto him for

...
eream c) znw.,room;schuim;(huidling, hem komtdeeer(verdienste)
zalf;poetsmiddel,crème;(/fg.)bloem,
toe...;- on seeurity (on the security
het beste uit het beste,cr'
em e de la
of eollaterals), c. tegen zakelijke
zekerheid; prolongatie-c.
crème LookLthe - of the -);eold -,
cold cream (huidzalf); whipped -, ca) met adj., aeceptance -,acceptcreslag-, geslagen room ; - of tartar,
diet;blank -,blanco (ongedekt,open)
c.,c. in rekening-courant;docum ent
cremortart;to take the - (of),het
-,c.op onderpand'
,A awing -,wissel-,
beste uitpikken;zie ook lime Ic) en
skim ; ad)'., crèm e, r.kleurig; f&zfJ,.,
aCCePt-, rembollrs-c.: <@()(
lS -, - in
(aflromen Look /fg.); schuimen; r. goods, goederen-c.; impaired -, zie
shaken -;lrrevoeable -, onherroepevoegen bij.
samenst., - eheese, room kaas; bjeol
lijk c.; limite; -, beperkt c.; lon:
oured, r.kleurig, crème; --laid
(long-term) -,c.op langen termijn;
paper, geschept papier met w ateropen -, zfc blank -; paper -? zie
drawing -; reimbursem ent-,ztc acl
i
j
ne
n;
s
e
par
a
t
o
r
,
z
i
e
c
r
e
ame
r
;
- wove paper,gesc
hept papierzonder
ceptance-;revoeable -,herroepbaar
waterlijnen,geelvelijnpapier.
c.; shaken (shaky) -, geschokt c.;
eream er, room afscheider.
short(short-term)-,c.opkorten terereamery,(roomlboter-,-zuivelfabriek;
mijn; supplementary -,aanvullingsroom huis; - butter, roomboter.
c.;unimpaired (unshaken) -, ongeschokt c.; xm lim ited > onbeperkt
fpeanzy, roomachtig,rom ig; crèm e.
Bpease ZnW ., V OUW , plooi,kreuk; œœ.,
(doorlopend) c.; zie ook bank c),
vouwen,plqoien,kreuken.
cash c), confirm, document znw.,
ereasy, geploold,gekreukt.
do
cumentary,mortgage c), mutual,
ereate, scheppen, creëren, stichten, in
trade c).
hetleven roepen,doen ontstaan,wek- ca)metç
ç'
fzz.,to allow (accord) -, zie to
ken;teweegbrengen,veroorzaken;begrant -;to assign the - ofitto,de eer
er van geven aan;to bea - to,toteer
noemen (verheffen)tot,maken;uitgeven,creëren (v.nieuweaandelen); strekken, eer aandoen;to close a -,
een crediet intrekken;to deserve no
- a (permanent) deman4, (geregel-,geen geloof verdienen;it does you
de)vraag scheppen; a serious position thus being -4, w aardoor een
-,het strekt u toteer,zie ook c4);
ernstige toestand werd (was,wordt)
to engage one's-, (groot)financieel
geschapen; a trust, een trust vorrisico op zich nem en; to gain - by,
eer inleggen m et; to give -, zie to
men:zieookinterestlca),precedent
11,sensation, stir b),vacancy,e.a. yrant -; to give a person - for,
ereation,(het)scheppen,enz.,ziecreate; Iem and crediteren voor; to give a
schepping,creatze;nouveauté.
pereon - for being ...,iemand de eer
ereative, scheppend, voortbrengend
geven ...tezijn;heiselevererthan I
(/0::- o1).
gavehim - lor,hijisslimmerdan ik
eredenee, geloof;letter ofo g.sbrief;to
gedacht had; to give - to, geloof
schenken aan; to grant -, c.verleFive-to,g.hechten aan; to plae, nen;to have great - with. veel inm, vertrouwen (fiducie) stellen In.
eredentials,geloofsbrieven Look/fg.).
vloed hebben bij,het volle vertrouqredibillty,geloofwaardigheid.
wen genieten van; to impair one's -,
eredible, geloofwaardig; eredibly, ook:
zijn c.schokken'
,to ohtain > c.vervan g.e zi
jde.
krijgen,zich c.verschaffen;to open
eredtc,)znw.,geloof;reputatie,goede
f
a -, een c. Openen (vOOr, lor, in
naam ; gezag, invloed; eer; crediet;
avour of;bij,with);toraise -s,c.n
credittzi
jde); letter ol -,c.brief,zie
b
opne
men;to retain one's -, zijn c.
ehouden; to shake one's -, zie to
verder letter llIc);aplene ulsupply

189
erepltate
ereditahle
im pairone's-;tot% e -,op c.kopen; eredltable,achtenswaardi
g,
f
a
t
soenlijk,
to take - to oneself lor,zich als een
eçrvol; m erehants - to the profesverdienste aanrekenen;zieook break
sion,koopliedçn die hun beroep esr
aandoen;this isvery - to them ,d1t
c,),extend h),reflect.

c4)metvoorz.,hlshankin: aeeountisln
strekthun totgrote eer(totlof).
-,zijn bankrekening staat credit;to eredltor, creditgur! schuldeiser; -g
buy on -,op credietkopen;to borrow
Lboekh.t,Credlttzljde); bon; -, oblim oney on the - ol another person's
gatiehoudend crediteur; Ioan -, c.
name,opeensandersnaqm geldlenen; w egens geleend geld;ordlary -,zie
to be out of-,geen credletm eer hebunsecured -; seeured (prderential,
ben; to the - of, in het crqdit van;
preferred) -,- by priority,preferent
c.
,bevoorrechtschuldeiser;partly sethe amount (standing) to his > het
in zijn creditstaandebedrag,hetbe- eure; -, gedeeltelijk preferent c.;
trade -, C.WOVCIXS g0l0V0rde goededrag hetwelk hij c.staat;to figure
to one's -, in iemands credit staan;
reniunsecr ed-,concurrent(gewoon)
c.; - on mortgage, hypotheekhoutopass(carry,enter,plaee)toone'sdend c.;tieook board llè),meeting,
(
t
o
t
he
of
one
'
s
ae
e
o
unt
)
,
i
n
i
e
ma
nds
credit boeken; it redounds to your
petitionww.,trustc);- account,c.n-,
itis (greatly)toyour-'
,hetstrekt r- ekening; -s# ledger, c.ngrootboek;
u tot eer' with -, m et lof.
s'meeting,c-nvergadering;-(#s,s')
loof hechten aan *
bjœ942., geloven, ge
s
i
de Lajqek.: Cr.),creditzijde;on the
crediteren (
voor,for;vooreen bedrag,
side,ln hetcredit'
,aan de c.zijde.
reditress, schuldeiseres.
with an amount), goedschrijven,in e
het credit boeken; - to a person, - eredulitp licht-,goedgelovigheid.
redulous, licht-,goedgelovig.
a person with (/fg.), iem and toe- e
schrijven;iemand de eergeven van; ereek, kreek, inham, bocht; (#mer.)
the am ount -ed to them , het hun
zijrivierttje),beek.
gecrediteerde bedrag; they arr -e4 ereel,(aallkorf,(vislmand;kriel;kanis;
with sound husiness methods,ziJhebdraaibare stellage (voor borden in
brn den naam,volgensdegelijkebekeuken bijv.).
glnselen tewerken;they are -gtlwith ereep,kruipen,sluipen;dreggen (naar,
the intentx
*on of..., m en schrizft hun
lor);- in,into, binnensluipen,sluihet Voornemnen toe Om ....
pen in (v. misb/uiken, fouten); aeeount,creditrekening;
through, kruipen door,zie ook m esh
c)samenst-,-inf
orm atiebureau'
, - asZnW .
- ageney,
sociation, credietbank, -vereniging; ereeper, dreg.
balanew creditsaldo,batig (voor- ereese, kris.
delig)saldo (slot); - bank,crediet- eremate, verbranden, vernietigen,vgl.
bank;- eustom er,boekklant; - entry
crem ation.

m ation,crem atie;- eertm eate eover(
item),creditpost;- expansion,cre- crping
dietverruiming; - instrum ents, crethedestruction ofinterim reeeipts
dietpapier;- insuranew credietvçrzefqr 1,000 shares,brwijsvanvernietiglng doorverbrandlng van recepissen
kering;- man (Xmdr.),elnploye'belast m et onderzoek naar credietvan 1000 aandelen.
waardigheid'
,- m em orandum, zie - erème, crème;- de la -,zi
ecream c).
note;- note, creditnota,-factuur;- ereosote znw., creosoot; - works,creosoteerinrichting'
, œœ.,creosoteren.
report:informatie (omtrent credieterêpe znw., crêpe, krip; zie ook crape;
waa
r
dl
g
he
i
d)
;
r
e
s
t
r
i
e
t
i
on,
c
r
e
di
e
t
beperklng; - sale, verkoop op cre- rubber,zeerduurzamerubbervoor
schoenzolen enz.; Canton -, zware
dietl - side,zie creditor;- slip,zie
paylng-in slip; - system, credietcrêpe de Chine; - deChine, (zijden)
c.de Chine;- paper, c.papier: gzf&z.,
s
t
e
l
s
e
l
;
t
r
ade
,
ve
r
ko
opt
s
t
e
l
s
e
l
)
O
p
crediet, crediethandel; - union,crec. m aken, krippen.
dietvereniging.

erepitate, knetteren.

crepitation
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erepitation? knettering.
erépom zte crêpe; ook.
. dubbelkrip,
zware crêpe.
erescent, wassend, toenem end;halvem aanvormig.
erestj kam , kuif; kruin, top; schuim -

eroeodue

tig fook v.stijl),gedecideerd, energiek;zie ook almond en tobacco c);
W W ., kroezen, f
riseren, (doen) rl
@mpelen; bros enz. maken (
wordenl;
--ing-iron (-ton4s), friseerijzer
(-tang).
kop (v.golf);-ed,metkam,gekuifd erispness?kroesheid,enz-,zie crisp adj.
enz.
erispy,ztecrisp adj.
eriss-eross, gekruisd'
,kriskras door e1eretaeeous,krijtachtig,krijt....
kander.
eretify, doortrèkken (verzadigen) met
kalkzouten.
eriterion (rzze..eriteria),criteriJm,toets,
eretonne, cretonne.
m aatstaf, kenmerk'
, the - to go by
ereviee, spleet, scheur; -d, gespleten.
is...,hetcriterium,demaatstaf(ter
erew, (scheepslbemanning! équipage
beoordeling) is ....
rltic,beoordelaar,criticus;vitter.
Look: ship's -); troep; (znz. Amer.j e
eritieal, critisch'
, precair, ernstig, kriploeg,(bedienend) personeel.
erewel, borduurwol; - work: b.w erk.
tiek,hachelijk,bedenkelijk;vitterig;
erib znw., kriblbe); zalmfulk; mijnthe- moment,hetbeslissend (kritiek)
schoren;Lgemeenz.)baantjeàplagiaat; ogenblik; - stage, kritiek stadium ;
WW., opsluiten;stelen; coplëren,pla- o1, critisch gestem d tegenover.
giëren.
eritieaster, criticuter,muqgenzifter.
eribble znw., (graanlzeef;f&zœ.,zeven. eriticlsm! critiek,aanmerkzngten); beerim e, misdaad.
oordellng,critiek,recensie'
,construceriminalc#j.,misdadig;crimineel,straftive (deskuetive)-,opbouwende(afrechtelijk;- law, strafrecht; - probrekende) c.;severe -, scherpe c.;
to abstain from -, zich van c.onte
edure (trial),s.procedure;znw-,misdadiger.
houden;to oller-,c.(uitloefenen;to
erim inatw beschuldigen; incrim ineren'
,
PaSS - upon, C. (
uitloefenen OP;We
laken.
are alWay:open to -,OP- en aanm ercrimp ww., (fi
jn) plooien, ratineren, kingen zijn ons steeds welkom; it
rim pelen; friseren, buigen, vorm en;
is open to (severe) -,er is we1wat
(zeer veel) op aan te merken, het
krimpen (v.wind);-ing-iron,
pl
oo
i
'
tang, -bout; friseertang; c#?
. ., bros.
laat (zçer veel)te wensen over; to
subjeeted to a good deal of -,
erimson adj-,karmozijnrood;znw.,kar- be
aan heel wat c. blootstaan;zie ook
mozijn;ww.,k.kleuren.
eringe œm., ineenkrim pen; kruipen
beyond,carp lI,levelc),slash ww.,
(gew.jig.'
,voor,to);znw.,kruiperij. sm ash W W .
critieize, critiseren,critiek (uitloefenen
eringle Lscheepv-j,leuver.
erlnkle, (doen) kronkelen, kreukelen, op; beoordelen, recenseren; gispen,
.

ineen-,verfrom m elen,rimpelen;znw-,
aanm erkingen m aken op,bedenltinkronkel,kreukel.
gen hebben tegen;- severely,scherpe
erinkly,kreukelig,golvend,gekronkeld.
critiek (uitloefenen op.
eritique, critiek, recensie.
erinoline, paardenharen stof.
eripple, kreupel m aken, verminken; eroaker, ongeluksprofeet.
(/fg.) onbruikbaar maken, verlam- eroeeate, saffraanachtig, -kleurig.
m en, fnuiken,belem m eren; - trade, em ehet znw., haakwerk; - cotton, h.den handel verlamm en.
garen; - d.esign,h.patroon; - needle,
h.pen;-yarm zïd- cotton;ww.,haken.
erisis tr/zf
l.crises),crisis,keerpunt;to eroe
idoht
-e, crocidoliet:soort asbest.
eometo (reach) a -,eenc.bereiken;

to pass (go) through a (gravw se- eroek 1, (aarden) kan, ppt.
vere) -, een (hevige, ernstige) c. eroek 11 fgemeenz.j,,,kruk'';oud paard
doorm aken; zie ook cycle znw.
(meubel,werktuig enz.).

erisp adJ'., kroes,gekruld;bros?brok- crockery, aardewerk.
kelig; knappend, krakend; frls, pit- erocodile, - leather,krokodillenleder.

erolt
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eroft,omheind stuk (bouwlland;kleine

pachthoeve.
crofter, keuterboer.
erook znfc.,krom ming, krom te,bocht;

oplichter;on the- (gemeenz.),op pneerlijke wijze;zieookhookznœ.;c#j.,
z
iexed;fcçc.,(zich)krommen,bui
gen;
- ed, krom , scheef, verdraai
d, verkeerd;slinks,oneerlijk; tdrz?er.l oneerlijk (verkregen).
crop c)znw.,oogst(ook:-s);oqbrengst,
beschot Look:-s);helegelooldehuid;
gewassen tinerts; the -s have failed,
de o.is mislukt;failureofthe -(s),
misoogst,-gewas;rotation (shift) of
-s, wisselbouw ,-cultuur;eom ing -,
zie new -;11st -,eerste pluk;large

diagonaalsgewi
jze,schuin,overhoeks;
çgemeenz.jop oneerli
jkewijze.
:)ww.,(elkaM er)kruisen;doorkruisen;
een kruis(strepen)halen over;dwars
schrijven door; merken (met een
kruisje); dwarsbomen,tegenwerken;
(to this, your side), ove
' rkomen,
steken, -varen enz.;zieook crossing;
- a fheque,een chequekruisen,,,crosSen'' Strepen;-et
leheque, gekruiste
c.,verreken-c.;- a ehequegenerally,
-

een c.(alleen) kruisen (zonder den
naam enerbank);-aehequespeeially,
tussen de parallellijnen den naam
enerbank scllrijven;ourlettershave
-ed(inthepost),onzebrievenhebben
elkandergekruist;- one's t's,zie dot
ww., - out (off), doorhien,-stre-

(plentiful,heavy) -,grote o.;new -,
pen;- outwhat is not wanted,doornleuweo.;pld-,oudeo.:poor(thin,
halen w at niet verlangd wordt; zie
seanty, lean) -, schrale o.; short
(defleient)-,onbevredigendeo.iwhite
ook hawse,line 11ty),mind c1), e.a.
-,korent-l,graant-o.);togather(gath- c) adj.,elkander krulsend,dwars,vererin,harvest,seem e) the -, den o. keerd;dwars...,zij...;kruiselings,gebinnenhalen,oogsten;to yield a poor
kruist; tegengesteld, tegenstrijdig
-, een slecht beschot geven; in
(met,to);verstoord,boos (op,with);
(under) -, bebouwd, met te velde
Lgemeenz.j oneerlijk (verkregen); t
ransaetions, handelingen welke elstaanden o.; area out ol (under) -,
(onlbebouwde oppervlakte; zie ook
kander geheelofgedeeltelijkneutrafield bj en growlng; - eonditionw
liseren'
,zie verderc).
o.stand;- estimates, o.ramingyn; - c) sam enst., aeeeptance
(aeeommo.
out
l
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t
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l
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tion,tegenvan den o.; - report, o.bericht; eis, -aanklacht;to bring a - aetion,
retumns,o.rapport.

bj fzzgz., oogsten, plukken; opleveren;
bebouwen (met, with); schuin af-,
bijsnijden;- well,een goed beschot
geven; - out, aan het licht kom en,
verschijnen; te voorschijn treden;
vgl.outcrop;- up, (plotseling) aan
den dag treden,aan hetlicht kom en,
zichvoordoen(v.vraag,kwestieenz.),
opduiken (v. geruchten e.d.); ter
sprake kom en;ook = - out.
eropper,bereider (v.stoffel);Lgemeenz.j
tulmeling,valqttybea good(light)-,
een ruim (gerlng)beschot opleveren
(v. gewas); to eome (fall,get) a fgemeenz.), (te) vallen (komen); op
niets uitlopen;over den kop gxan.
crore (
.Eng.
-1nd.j,tien millioenropnen,
100 lakh.
crossa)znw.,kruistje);kruising,gekruist
ras; middending (tussen, between);
Lgemeenz.jbedrog,knoeierij;ontheo

een t.instellen'
,--bar,znw-,dwarslat, -hout;ww., traliën;- beam ?d.-

balk; - berth Lscheepv.j, d.kool; bollard(,
sc#depe.):kruisbolder;--bred,
c#j
., van gekrulst ras, bastaard...;
- bred wool, cheviotwol; znw.,bastaard; - breed, znw., gekruist ras,
bastaard; f
*'
W?.,kruisen; --breeding,
kruising;--ehannel steamer,kanaalboot;--eountry,dwarsdoorhetland;

--cut, adj., overdwars gesneden
(gezaagd);--eut ehisel, kant-,ritsbeitel;--cutXaryland,baai(tabak);
--cut saw, trekzaag;znw.,kortetre)
weg;œ;c.,dwarsdoorsnijden,-zagen;
- entry, stornopost; - exam ination,
kruisverhoor; --exam ine,aan een k.
onderwerpen; --grain, dwarsdraad

(in hout); --grained, dwarsdraads,
tegen den draad in; dwars Look
/
fg.); --hateh?kruisgewijze arceren;
-heads krulskop ; - headting),
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erossing
opschrift over de breedte ener
kolom ;--light (/fg.). belichting llit,
een ander punt; - order td.
m er'
-,

beurst.j, opdracht tot gelijktijdigen

koop çn verkoop van een fonds;
- petition, zie - action; - purpose,

tegenstrijdig doel (plan);to be atpurposes,elkandermisverstaan,langs
elkanderheenpraten,(onopzettelijk)

tegen elkanderinwerken;--question,
ZnW.s
) trikvraag'
,çrlf
.
c.,zie- -exam ine;
- ratw Londense wisselkoersvan den

dag;- referenee,verwijzing overen
weer;- road,dwars-,zij-?kruisweg;
t
weesprongLookjig.j;-seetion,dwarsdoorsnede; - seam, dwarsnaad;
-ships,dwar
sscheeps;- spall(sc,#.)
,
zwieping'
, - stitch, kruissteek'
-

erumb

drongen (v. stijl); - sall (canvas;
s
team),alle zeilen (stoom)bijzetten'
,
into,proppen in;- out (#mer.),
zie drive out; -e4 up, overvol; upon,
ing
en .aan, volstoppen
(oversteopdr
lpen)
met
erown c)znw.,kroon Look/fg.);krans;
kruin,top;bol (v.hoed);5sh.-stuk;
15,, x 20'' formaat (v. papier);
appointment under the -, rijksbetrekking;zie ook officer; f<'
fzz., kronen (tot); bekronen; to - all, om
de kroon op hetwerk te zetten; ook:
tot overm aat van ramp; this would
be -ing lollyt dit zou het toppunt

van dwaasheld zijn, dat mankeert
er nog m aar aan; -ed pulley,bolle
riemschijf; -e4with gold,met goud
thread, dwarsdraad, inslaggaren'
,bekroond;zie ook end c1)en success.
tradw vgl. - order; - tree (sc#.), bj samenst., - Colony, kroonkolonie;
dwarszaling; - voting, het stem m en
-eonnsel,ziecounselc);- demesne,
k.dom ein; - Derby, Derbyporselein;
metdetegenpartij;-way,dwars-,zij- gl
ass, k.glas;- Iand, k.dom ein;weg;-ways (-wise), kruiselings; lam strafrecht; lawyer,ri
wind, tegenwind.
jksadvolease, dom einpacht; under
erossing, kruising, enz.,zie cross h); caat'
kruispunt; overweg; overvaart; ook:
ijksentrepôt,onder
lockts),in hetr
sluiting; - wheel, kamwiel,
overbrugging;general(special) - (v. douane
k.rad,zie ook octavo.
cheques),ziecrossè);- keeper,baanwachter.
erueial,kritiek,beslissend;-case(point),
erossness, verstoord-, stuurs-, dwarskritiekgeval;-test, vuurproeffjig.).
heid.
erueible,smeltkroesLook/ïg.);vuurproef
eroteh, gaffel, haak.
(fig.j;- steel,kroezenstaal.
erotehet (/fg.),gril,m anie; - m onger, crude adj.,ruw,rauw,ongezuiverd,onzie crotcheteer.
bereid; onrijp; onafgewerkt;primitief;grof,plom p,ruw ;- borax,tlnkal;
eroteheteer, fantast, m aniak.
erotehety, grillig.
- eolours, oil(petroleum), rubber,
eroton, - oll, crotonolie.
salt, soda,ete., ruwte)kleuren,olie
(petroleum),rubber,zout,soda enz.;
eroueh (/fg.),kruipen.
the11st - sketch,hetvoorlopigeruw e
erow, kraai; koevoet Look: - bar); a
white -,een witte raaf;asthe- 1he
*s,
ontrerp;in a - sortofway,op primitleve wijze;znw.,zie - oil.
ina -line,linea recta,in rechtelijn; crude
ness, erullity, ruwheid, enz., zie
to havea - toyluek (pull)with,een
appeltje te schlllen hebben met;-'s
crude adi.
eruet, ol
ie-,azijnflesje'
,-lrame,-stand,
nest,kraaiennest (scheepv.j.
olie- en azi
erowd znw., gedrang; m enigte, hoop;
jnstel.
(gemeenz.jstel,kliek; (XPdr.)groep; eruise ww.,kruisen (sc#ccpp.);prospecteren voor boutaankapmaatschappi
j
in -s,bijhopen;he(it)mightpassm
(A?4er);znw.,kruistocht,hetkruisen.
nietbepyald uit,
a
-,
hi
j
(
he
t
)
munt
het kan er m ee door;ww., zlch ver- eruiser, kruiser; prospector van houtaankapmaatschappil (dmer.).
dringentverzamelen)itopeenldringen,
op elkander pakken; vullen, (vo1)- erum:
znw., kruim tel) fook /ïg.);
MCrum br , aandelen Aerated Bread
proppen (met, with); overstrômen
Company (A.B.C.);œœ.,kruimtellen;
(v.markt);-ell,(overlvol,overlâden;
stampvol; compres (v.druk); ge- Paneren.

crumble
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erumble, (verlkruimelen,ver-,afbrokkelen (ook v.prijzen); - to pleces,
uiteenvallen,verbrokkelen.
erumbly, kruimelig,brokkelig.
erumby,kruimig;gepaneerd.
erum my, kruim lg.

erumple,(verlkreukelen,verfrommelen,
(doen) (verlschrompelen fook:-up).
erum ply, kreukelig,schrom pelig.
erush ww., verpletteren, vergruizen,

vernietigen (ook jig.j;breken;kneuzen;platmaken,-drukken; (uit-,samenlpersen;vermalen (v.erts),malen (v. suikerriet); slaan (v.olie);
ve
rfrommelen (ook: - up); zie ook
crushing;-ed coke, gebroken cokes;

fue

gelijkeverlangen;- ofl (from abargain) (
.gemeenz.),terugkrabbelen, er
van
af
zien; - out, uitroepen, (het)
uitschreeuwen; - out against, luide
protesteren (zijn stem verheffen)
tegen; - out for, zie - for; - up,
ophemelen;zieookhalfc)znw.,housetop,milk c,)znfc.,shameznf
zz.,stink
WW.,wolf.
cryoçen (chdrzz.),koudmakend mengsel.
eryolite,kryoliet,ijssteen.
cryptogram, stuk in geheim schrift.
crys
talznw.,kristal;k.glas(ook:-glass);
enigszins gele diamant; -s, - sugar,
k-suiker; adJ'
., kristallen; k.helder.
crystalline? kristallen; kristalhelder; lens, krlstallens.
crystallization, kristallisatie.

- eompetitlon, concurrentie den kop
indrukken;-ing reply, verpletterend
antwoord; -ed sugar, farinesuiker; crystall
ize, (laten) kristalliseren;(/fg.)
- out, uitpersen; uitroeien, ondereOn Vasten Vorm (doen)aannemen;
drukken,sm oren;znw.,verplettering,
to beslowly erystallizing,allengsvasschok;gedrang,naenigte,grote toet
erenevor
m aannemen (v.plan e.d.);
- d vi
ws, vaste m eningen.
loop.
erusher, pletter, pletham er, -cilinder, euhagw cubature,inhoudsbepaling;kubieke inhoud.
machine; (ertslstampmolen; (/ïg.)
prachtstuk, iets overweldigends; cube znw., kubus, dobbelsteen,d.vorm ig voorw erp;derdemacht; - root,
sugar-eane -,suikerrietm olen.

erushinp gewinaanedelmetaalinmijnderdemachtswortel;zieooksugarc);
bedrilf;-machine(mill),ziecrusher; f'cfzJ., tot de derdemacht verheffen;
-season,suikercampagne,maal-tijd. den kubieken inhoud berekenen van;
erustznw.,korst,schaal;aanzetsel (v. m et blokken bestraten.
wijn enz.),ketelsteen;fcm.,een korst euheb, cubebe,staartpeper.
vormen,korsten; met een k. bedek- cubie, kubusvormig,kubiek;inhouds...;
ken;-ed,omkorst;aangezet(v.wijn);
derdemachts;-eapaeity,(berglruim(/fg.)ingeworteld.
t
einm3;-eontentts).kubiekeinhoud;
erustaceous, korst-, schaalachtig,
foot, k.voet (0,028 m3,28,32 l);
korst...'
, - anim als, schaaldieren.
- m easure, k. m aat, inhoudsm aat.
erustation,korsttvorming),aankorsting. eubieal, zie cullic.
erustiness,korstigheid,enz-,ziecrusty. eubiform,euboid, kubusvormig.
erusty,korstig;aangezet(v.wijn);Ljig.) eue
umbe
r (somsajgek.leue),komkomm er.
: - fram e,k.kas;- peelep k.m es;
gemelijk,kort aangebonden.
erutch,kruk;mik,gaffel,steun(ookjig.). - sheer (eutter),k-schaaf.
erux,kruis;puzzle,crux,(schieronop- eucurbit, pompoen:
euddy, plecht; kaluit van boot m et
losbare)moeilijkheid.
halfdek,roef;hokje,kast;soortheferygez
nw.
,
kr
e
e
t
,
(
gel
r
o
ep,
(
gel
s
c
hr
e
e
uw;
rucht; leuze, publieke opinie;itis
boom op driepoot.
el znw., knuppel; to take up the
a far-!hetiseenheleafstand(sprong) eudg
-s for,hetopnem en voor;ww.,knup(ook /zg.); much - an4 little wool,
'more - than wool, veel geschreeuw
pelen;zie ook brain.
en weinig w ol;ww.,roepen,schreeu- eue!wenk2aan,vingerwijzing'
,gedr
ags.
.
wen;uit-,af-,omroepen;venten m et;
liln; (bl1J
art)keu; staart, einde,
zje
- down, af
breken, neerhalen, overook cucumber; Lgemeenz.uï/#r.:)to
hange one's-,Overstaggaan;to give
s
chrééuwen;- for,(luide)roepenom; e
a person his -, iem and iets suggeforthemoon (gemeenz.),hetonmoEngels H andelswoordcnboek

1;
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E1k
-

euff
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CuraçaO

reren (een wenk gevenl;I took my - eum,
met; - dividend Lajgek.l- 41v.),
inclusief dividend; - drawing, m et
f
r
o
m
hi
m,
i
k
vo
l
gde
z
i
j
n
aa
nwi
j
z
i
ng'
,
ik nam hem tOt richtsnoer; - tip,
recht op de voordelen verkregen bij
uitloting; -grano(salis),cum grano
Pom erans.
m
anc
he
t
.
salis; - interest? m et rente; - new
euf
f
,
(
mo
uw)
ops
l
ag;
eulet, kolet: kleinste (
(claim, rights),lnclusief claiml'
echt,
eindlfacet van
m et claim : m et voorkeurrecht op
briljant.
keuken-.-, kook-.-, culinair;
nieuwe aandelen.
eulinary,
eumbek fcf
zz., belem meren, hinderen,
1or - purposes, voor de keuken.
eull ww., plukken, uitzoeken, kiezen;
l
as
t
ve
r
oor
zaken;in den weg zijn;
Z
n,r
W.
,s)
be.
lem m ering,versperring, hinzuiveren (v.wol);datathathaveinthe
'
de
f
%ni
pastbeen -edfrom ...,gegevenswelke

vroegerwerden ontleend aan (bijeen- eumbersome,eumbrous,onhandir,moeigezameld uit)...;- out,uitschieten; lijk te hanteren,plomp;lastlg,hinznw., -s, uitschot; zie ook culling.
derlijk;omslachtig;bewerkeligk;a eullender, zie colander.
affair, een sta-in-den-weg; - m ethod
eullet, glasafval.
(system), omslachtigte) methode
eulling, keur,keuze:pluk;-s,uitschot.
(systeem).
eulm , anthracietgruls; zie ook rubbly. cumtmlin, komi
jn;- eheese, k.ekaas.
eulm m
* ant, culminerend,hoogste.
eumul
at
e adj., opgehoopt;œœ.,(zicll)
opho
pen.
eulminate, culmineren, ziJ
'n toppunt
um ulation, ophoping.
bereiken,zijn culminatie vinden (in, e
ulative, ophopend, aangroeiend;
in); wereferto previous eorrespond- eum
cum ulatief;to fallwith - force upon,
ence on the subjed,eulminatm
-gin
m et verdubbelde kracht treffen
you.
r letterol5th Feh.,wijverwijzen
naar onze vorigecorrespondentie om (/ïg.);zie ook dividend b) en share
IIh).
trent dit onderwerp,laatstelijk (die Cunar
der,bootvan de Cunardli
besloten werd met) uF briefvan 5
jn.
Febr.; culminating point, toppunt. euneate, euneiform , wigvorm ig.
eulmination, culm inatie,hoogte-,top- cunning adj.
, listig, sluw, geslepen;
punt.
(zcI#.) handig,bekwaam,bedreven;
eulpabilit'y,schuldtigheid),culpabiliteit. znw.,listigheid enz.
culpable, schuldig;laakbaar.
eup,koptje),G ker,bokaal,kroes,kelk;
eulprlt, schuldige; beschuldigde.
bowl,schaal,nap; holte; e-and-ball
eultivable, bebouwbaar.
joint, kogelgewricht; --and-gutter
eultivate, be-, verbouwen,aanplanten,
system , het aanbrengen van m etalen
kweken; veredelen, cultiveren, belekgootjesinincisie(bijhettappen v.
Schaven,Verzorgen; aankWeken,bebomen)
;-and saueer,kopenschotel;
tester, koffiekeurder, -proever; VOrdOP011; Zooken (V.Omgang,kennismakingenz.).
washings (serap), schraapsel %rall
eultivation, bebouwing, enz.,zie cultilatex-lekpotjes.
vate;teelt,cultuur,(verlbouw;area eupboa
Warer
nd,enkas
Z.);t (voo
true
rk,
aardewerk,eetoverdektegoe(aereage) out of (under) -, (onlbede
r
e
nw
a
ge
n.
bouwde oppervlakte; under -, ook:
in aanplant.
cupel znw.,cuqel,smeltkroes;ww.,cu-

eultivator,bebouwer,enz.,ziecultivate;
pelleren,essalëren.
kleine wiedploeg.
eupellation, (het) cupelleren,essaai.
eultm al, cultuur....
eupidity,begerigheid,hebzucht.
eulture znw.,cultuur,aankweking;ver- cupreous, koperachtig, koper....
derous, euprous, koperbouwting), teelt; beschaving, ont- euprie, eupr*
wikkeling; -s, cultuurwaarden;ww.,
houdend, koper...; eupric aeid, k.zie cultivate; -d,beschaafd.
Zuu r.

eulvert,duiker:bulsonderweg ofdijk, eurable, geneeslijk.
duikersluis;leidingbuis.
euravao,euraçoa,curaçao (likeur).

furative
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eurative,genezend (mid'
del);- properties, geneeskrachtige eigenschappen.
e- ator, curator Lnietinfaill.),beheerder,bewaarder, custos.
eurb znw.,rand (v.pute.d.),trottoirband;(/fg.)toom,tetlgel;ook= kerb;
to put a ,
- upon, zz'
d œf,
f,.; - broker
(market,stone),zie kerb;œœ.Ljig.j,
beteugelen, bedwingen, in toom
houden.
cureum a, kurkum a.

eurrier
m untwezen;gangbaarheid,algem eenheid, algemeen voorkom en; system
of -, m untstelsel;eom m on -, negotiepenningen'
, em ergency -, noodgeld;fraetional-,?asmunt;metal
lie
-, gem unt geld; In Netherlands -,
in Nederlands courant;paper -, papieren geld; to gain -: in zwang
kom en, inburgeren'
, to pve - to,in

omloopbrengen'
,during(throughout)

the - o1, zie continuance; zie ook
m anage; - aecount.valutarekening'
,

curd (ook:milk -),wrongel;-mill,w.- hi
m olen.
ll, zie bill ll#'
); - cireulation,
,eurdle, (doen) stremmen, klonteren, geldcirculatie;- erisis,valutacrisis'
stollen.
notes, + (goud-en)zilverbons,
eurdler, stremsel; Lgemeenz.t sensatie, eurrent c) ad)'.,gangbaar,courant,in
S.rom an .
omloop (zijnde);algemeen heersend
eurdly, geklonterd.
(verspreid,aangenomen);actueel;to
fure znœ., geneeswiJ
'ze, kuur; geneesbe (pass, go,run) -, gangbaar (in
middelLook jig.j;genezing fookjig.j; oml
oop)zijn fook /fg.);rumours are
saneringtsproces); vulcanisering (v. - (it is -ly reported) that..., het
gerucht gaat, dat...; - aecount,
rubber);past -, onherstelbaar;(on)
no - no pay (terms), (op conditie
aceount - (c/gdà.:A/C),lopende rekening, rekening-courant; lopende
va
n)
ge
e
n
be
t
a
l
i
n
g
i
ndi
e
n
ge
e
n
succes; the - is woree than the
rescontre; to have an A/C with,in
disease, llet middel is erger dan de
rek.-c.staan met;to open an A/C
kwaal; zieook kill znw., prevention,
(with), een r.-c. openen (bi.
j); zie - account ledger;
work cu); ww., genezen Look jig.; aeeounthook,
cus
tom
er
aeeount
van, of); (verduurzamen door) zul(holder) r.-C.
ten,roken, drogen, pekelen; kaken
houder'
>- aceount ledger, r.-c.boek;
- affairs, lopende zaken; - assetsm
(v.haring);prepareren;fermenteren
(v.tabak);vulcaniseren (v.rubber). da
delijkrealiseerbareactiva;-eointsl,
gangbare munt;- expenditurw lopeneureless,ongeneeslijk.
PureK, Verzuurzam er, roker, enZ., zie
de uitgaven, vaste lasten; the cure f
zzœ.'
, geneesm iddel.
month (year),de(het)lopendemaand
curio, rariteit, curiositeit.
(jaar); - priee, dag-, huidige prijs;

euriosity?nieuws-,weetgierigheid'
,merk- seeurities,courantefondsen;- sizes,
waardlgheid, curiositeit, rariteit'
,courantem aten;-value,dag-,m arktwaarde;zie ook engagem ent, opinion
shop, antiquiteitenzaak.
eurious,nieuws-,w eetgierig'
,merkwaara),rate lca),e.a.*
dig, curieus, eigenaardig, zeldzaam , è) znw-, stroona, stronai
ng (ook jig.j,
zonderling;ook: nauwgezet.
gang, loop, richting, strekking;
eurlznw.,krul,kronkelting);krulziekte
(c!cclr.)stroom;alternating -,wisselstroom ;dired -,gel
(in aard.enz.l;ww.,(zich)(omlkrulijk-s.;eleetrie -,

len,kronkelen,rimpelen'
,-ingironts)
electrisches.;heavy (weak)-,sterk(tongs),friseertang.
(zwak-ls.; three-phase (rotary,rotacurly,gekruld,krullend.
tory) -,draai-s.;undulatory (wave)
-, y'
olf-s.;eonsumption of -, s.vereur
rant,krent(ookldried,groeers',shop
brulk; saving of -, s.besparing;
); (aallbes.
curreney, (omlloop, circtllatie, koers; supply of -, - sultply, s.levering;
- vane,s.rafeling;zzc ook event c).
geldigheidsduur,omlooptijd,looptijd
(v.wissel),duur (v.cheque);circula- currieulum tr4e.:eurrieula),cursus,leertiem iddel,m untstandaard,gangbaar
plan; - vitae, idem :levensloop.
geld,courant,muntlstelsel),valuta; eurrier,leertouwer,-bereider.

eurriery
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ellqtom s

eurriex'y,leertouweri
j.
--shaped stonw kussen (slijpvorm
eurry 1, kerrie.
v. edelsteenl; - tire, massieve rijwielband.
curry II,(leder)touwen (bereiden);roskam m en;- favour with,in de gunst eustard, vla.
trachten te komen bij;--comb,ros- custodial,van (metbetrekking tot)een
kam .
custodian''
custodian, custos, bewaarder, consereumsive,lopend (schrift).
cursorily, zie cursory.
vator; voogd.
eursoriness, vluchtigheid, enz.,zie cur- eustody, bewaring, bewaking, hoede,
Sory.
voogdij; hqchtenis; the securities

eupsory,vluchtig,terloops (gedaan,qemaakt),haastig;to go through a 11st
eursorily, een lijst even (vluchtig)
doorzien.
eurt, kort, beknopt;kortaf,bits, bot.

eurtail, (be-,af-,in-,ver-lkorten;beperken,verm inderen,inkrim pen,be-

snoeien (lcff.en jig.jk-expenses(the
e
xpenditure),deuitgaven besnoeien;
the output (produdion), de productie beperken; - the power of
the banks to ...,de bevoegdheid der
banken om ... beperken; - one's
rights,iem ands rechten verkorten;
- of, beroven van, ontnem en, beperken in.
eurtailm ent,bekorting,enz-,ziectirtail;
owing to - of operations, door in-

(goods)in his-,defondsen(goederen)
onderzijn berusting (welke hijonder
zich heeft);in safe -, in bewaring
(bewaargeving);to take - of,in be-

waring nemen; - of shares held
openly,open bewaargeving van aandelen;- eharge, bewaarloon.
custom , gewoonte, gebruik, usance;
klandizie, klanten,nering,cliëntèle;
trade -, - of trade,handelsgebruik,

(handelslusance;- otthe realm,zie
c
ommon 1aw (law h);toattract(draw)
- , klandizie trekken;to have a good
(targe) -,een welbeklante (drukke)
zaak hebben;asof -,ouder gew oonte; zie ook custom-house, custom s,

establish;- elothes (-4mcr.), maatkleding;- suit tx4r?zcr.l,ziebespoke
suit.

krimpingvanhetbedrijf;-ofprofits,
custom able, belastbaar, aan rechten
eurtain znw., (meubel-, bed-, over-, onderhevig.
schuiflgordijn; portière; scherm; to eustomary,gebruikelijk,gewoon;as-,
als gebruikelijk'
,it is - with us...,
draw (raise)the-,hetscherm ophalen Lookjig.j;to draw the-on (over)
wijzijngewoon,hetis onze gewoonte
zie ook tare znw.
jjig.),hets.laten vallenvoor;todrop
tom er, klant,afnem er,begunstiger;
1he -,hets.laten zakken Lookjig.); eus
- s, ookk kl
andizie, cliè'ntèle; easual
hehind the - (/fg.),achter des.n;fringe,gordijnfranje;- loop,embras(ehanee)-s, ongeregeldeklanten (afse; - pole (roQ, g.roede; - pulley,
nemers);aqueer(rum)-,eenzonderg.rol;- ring,g.ring;- string,g.koord;
linge k. (raar heerschap); regular
œœ.,m et g.n behangen; - off, m et
(
permanent)-s,geregelde(vaste)k.n;
-g.afsluiten (afschieten).
owner tzl?zler.l, aandeelhoudereurtness, kortheid,enz.,zie curt.
afnemer;--ownership l4rzzcr.l, het
eurvation, clzrvature, krom ming.
houden van aandelen door afnem ers
eurve znw.,kromme(gebogen)lijn,cur(van ''PublicUtility Enterprises'').
ve,krbm me;krom m ing,bocht; ww., custom-house,douanet
kantoor);-agent
(zich)(omlbuigen,krommen;-dtraek,
(authorities,deelaration,officer),zie
bochtstuk (spoorw.j.
c
ustoms?);e.e
harges,douanekosten;
- depot, zi
custom s warehouse; eurvilinear,kromlijnig.
o
f
f
i
e
e,
d.
kant
o
or
eushion znw., kussen; (fcchn.) wrijf-, eustom s, in- en .
uitgaande rechten;
stootkussen,compressietstoom);biljartband;mm.,voorzienvan (plaatsen
douane;eolledor(reeeiver)ol-,ontvanger der directe belastingen, inop,opvullen met)k.(s);(/ïg.)in den
doofpot stoppen, sm oren; --shape,
voerrechten en accijnzen;surveyorot
winstbeperking.
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eut
custos
-,verificateur;- an4 excise, invoercut
ng
de
ntit
ijdznœ.;not-thetimetoosharp,
niet te krap nemen;- b0th
rechten en accijnzen'
,zie ook board

llè),commissioner,entry llè),pass
cu);- authorities, douane-autoriteiten; (sworn) - broker (agent), convooilooper; - collections,d.ontvangsten; - eonventitm, d.overeenkomst;

debenture, zie debenture c); d.rechten,zn-en/ofuitvoerrechten;entry,d.aangifte,zieook entry 11:);
paspoort (ter inlading of lossing);
-

declaration? d.verklaring; - duties,

- examination, zie - inspection; federatiom zie- union;- form alities,
d.form aliteiten;- inspeetion,d.onderzoek,visitatie'
,- insped or,inspecteur
der d.;- manifest,zie m anifest znfc.,
- ol
ficer,d.beam bte,douanier,kom m ies; - regulations,d.voorschriften;

-retr ns(statisties)?d.statistiekten);

- seal, d.zegel,-sluitlng; - shed,d.loods; - tariff, d.tarief;- TariflAct,
tariefwet; - union, tolunie; - warehouse, d.
entrepôt; - Zone,tolgebied.
eustos,custos,bewaarder.

eutc1)ww.,snijden,af-,be-,uit-,door-,
w eg-, opensni
jden;(aflknippen;kappen,vellen,(doorlhakken;besnoeien
Lookv.uitgaven);verlagen(v.prijzen);
maaien; slijpen (v.glas,diamant);
doorsteken (v.dijk);boren (v.tunnel);
steken (v. zoden); weglaten, doen
vervallen (v.spoordienstbijv.);verzuimen (v.vergaderingenz.);(iemand)
negéren,(iets) er aan geven;zieook
cutting;- it fine, (iets)precies afmikken, zie ook t
u); - loose from,
(zich)losmaken van;- short,bekorten;verkorten (in,of);plotselingafbreken; in de redevallen,onderbreke
n;to - it (the matter) short,om
kort te gaan.
ca) met znw.t - one's com petitors, de
concurrentle verdringen;- a conneetion, een relatie afbreken; - a

loss (one's losses), zich uit een on-

voordeligezaak terugtrekken om groter verlies te ontgaan;- a prieet een

prijs verlagen; - prices, de prljzen

drukken, beneden de m arkt verkopen,onderkruipen;-theprieesasfine

aspossible (extremely fine),de prijzen zo laag mogeli
jk (uiterst laag)
stellen,zie ook :);- rates,ziedjen

ways,vantwee kanten snijden (/fg.);
- one's way, zich een weg banen;zie
ook coatZTtW.,dash :), figure c),
grass c), ground lca),ice c),knot
znw., throat,e.a.
ca) verbind.,-about,verminken,havenen; - aeross, dwars doorsnijden;
(dwars)oversteken;-atlrift,denkabel
doorhakken (v.anker);-asunder,in
tweeën snijden;- away,weg-,afsnijden,zie ook #);- down,vellen;afsnijden;besnoeien (v.uitgaven),verlagen (v.prijzen), verminderen (v.
salaris); - in, invallen,in de rede
vallen;-oll,afsnijden,-hakken enz.;
afsluiten (v.stroom,gasenz.),zieook
d); verbreken (v.verkeer, verbinding);afbreken (v.correspondentie,
r
elaties);- a firm offone'shooks,alle
relaties met een firm a afbreken;- o1f
pretexts, voorwendsels afsnijden; out,uitsnijden,(uitlknippen;uitsluiten, elimineren; uitschakelen (v.
stroom, motor);verdringen,er uitwerken,den voetlichten;overtreffen,
in de schaduw stellen; zie ook d);
- out competitlon, alle concurrentie
onmogelijk maken;to be - out for,
als geknipt zijn voor;theyar,notoutforthis artiele? zijzijn nzet het
goede adres voordltartikel;we have
our work - out(forus),onswerkis
voor ons klaargemaakt; (/fg.) wij
w eten wat ons te doen staat; ook:
wijzullen erde handen volaanhebben;- to,zie bone znœ.,piece ca),
wastec);-under,onderdemarktverkopen, onderkruipen; drukken (v.
prijzen), zie ook undercut; - up,
stuk-, opensnijden; uitroeien; verdelen,versnipperen; erg aangrijpen;
vernietigen; afm aken,afbreken.
bj adj.,gesneden;geslepen(v.glas,diamant); - an4 t
lrie; (t
lry), kant en
klaar;pasklaar gemaakt (v.theorieën);stereotiep (v.antwoord);-flowers, snij-j losse bloemen;- priees,
scherp concurrerende prijzen; - to
size,op maat yesneden.
c)znw.,snede;knzp,houwzslag;scherp
gezegde,,,steek'';weglatlng,coupure,
besnoeiing; bezuiniging; (prijsjver.

euteha
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(lldillr
m indcring;snit,coupe,fatsoen;door- eyanide,cyani
de'
,- ofpotassium (pot-

graving, insnijding, geul; houtgravure; afknipsel, d gesneden stuk,
sneettje); -s, ooklgekorven tabak,
pijptabak; they are ofthe same with therest,zij zijn van hetzelfde
slag alsderest;priee(salary)-,prijs(salaris-lverlaging, -vermindering;
serviee-s,het vervallen (v.boot-of
treindiensten);ashort-,eenkortetre)
weg Look jig.j (naar, tol;a eheese
on the -, een aangesneden kaas.
d4fs
amenst.,--away(eoat),jaquet
ttel;lake, geperste krultabak'
, --off
(d!dclr.), stroomonderbreker; --out,
prijsbederver;(d!eclr.),uitschakelaar;
--pile,geschoren (v.stoffen); --rate
ageney (agent) (.4zrzcr.),(houdervan
een) bureau voor goedkope reisbi
ljetten; zie ook cutting znœ.; -

ash),cyaankali.
eyele znw.,kringtloop), tijdkring; cyclus;ook = bicycle'
, (electr.jperiode;
the position ofthemarketin amajor
-, demarkt
positieineentijdperkvan
grote levendigheid; the recnrring -s
olprosperity,desteedsterugkerende
pemoden van voorspoed;theten-year
- oferises.de tienjarigeperiodiclteit
eyanogen, cyaan.

van crises'
,zie ook depression;- ear,
kleine driewielige auto; - repairer,

rijwielhersteller'
, fcff7.,(in een kring)
ronddraaien'
,fietsen.
cyeler (Xmer.),zie cyclist.
eyelist,wielrijder.
eyclom eter, cyclometer.
eyclone,cycloon;- dusteolleetor,meel-

stofvangm achine.

throat, zie competition; - tobaeeo, eyclopaeGa, zie encyclopaedia.
kerftabak; -water, neus van brug- eyelostyle, cyclostyle.
pijler; scheq, scheepssneb'
,- work, eylinder,cilinder;wals,rol;- oil,c.olie.

snijwerk;à Jour (borduurlwerk.
euteha (Eng.-lnd.j, minderwaardig,
gering.
cut
ehertrly çEng.-lnd.j,kantoor;rechtbank.
,
fute Lgemeenz.j, schrander, pienter(,1.?zzcr.)aardig,chic.
eutler, m essenm aker.
eutlery, messenmakerij; snijgereedschappen.
eutter,snijder,enz,,ziecutc1);coupeur;
snij-ijzer, -machine; prima (snijdbare) baksteen'
, scherpe opmerking;
Lscheepv.
j kotter; zie ook revenue.
cutting ak.
'?snijdend,enz.,zi
e cutc1);
s
cherp,bljtend (ook/fg.),schrijnend;
-

hloek, hakblok;- chisel,ritsbeitel;
diamond, glazenm akersdiam ant;

- maehine(plank,tool),snijmachine
(-plank, -werktuigl; - oil, snij- en
boorolie; - season.kapseizoen'
-znw.,
afsnijdsel,uitknipsel'
, door-,uitgraving;-s, lapjes, patronen, stalen'
,
afval,snijdsel,knipsel;press (newspaper) -,courantenuitknipsel'
,price
-,ziecutJ,
a);rate-,pnderbledingvan
spoorwegtarieven(assurantiepremie).
euttlet-fish),inktvis;-bone,sepiabeen.
eyanate, cyanaat,cyaanzuur zout.
eyanic,blauw;cyaan...;- aeid, cyaan-,
blauwzuur.

eylindrietal),cilindrisch.
eynie adj.,cynisch;znw.,cynicus.
eynical, cynzsch.
eynicism , cynism e.
cypher, zie cipher.

D

dab znw.,tiktje);klodder,spat, klad;
ook= dabster;çcf
,
p.,(aanltikken,even
aanraken, betten.
dabher,inktkussen,-balletje.
dabble,bespatten,(belmorsen,bevochtigen, plassen)ploeteren;beunhazen,
liefhebberen (ln,in,at).
dabbler, knoeier,broddelaltr,beunhaas.
dabster (gemeenz-j, kraan, piet (in,
in,at).
dado, larnbrizering, beschot; sokkel
(:oufcà.).
dafttness),dwaastheid),dom theid),gek
(-heid).
dagger,dolk;kruisjelt);tobeat-sdrawn
Lgemeenz.j, op zeer gespannen voet
staan (met,with).
dailyadj.,dagelijks,dag...;-allowance,
toelage per dag;- pay (wage),dagloon;- posting Lboekh.j, dagelijkse
m ethode;- pregs,dagbladpers;- produetion (report, ete.), dagproductie

daintl ess
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dangle

ing faets, zeer bezwarende feiten; in
(-bericht enz.); bi
jw.,dagelijks,alle
dagen; --paid labourer. daggelder,
a -d state, beschadigd, in slechte
conditie; zie ook sea-dam aged en
zie ook day bjen #);znw.,dagblad.
daintiness,filnheid,enz.,zie dainty.
water-dam aged.
dainty adj-,fi
jn, keurig,net, sierli
jk; dam ageable,licht te beschadigen.
lekker;k'
leskeurig;znw.,lekkernij. dam aseene, dam asceren.
dairy,melkerij1melkhuis,-winkel;melk- dam ask znw.,damast; d.staal; (damave
e; -,-advl
ser (expert),,z
uivelcon- scenerlrooskleur; -s, d.goederen,
sulent'
eattle,m elkvee'
- factory,
stoffen;figured -!gebloemd d.
;adj.,
damasten;dam ascener;(damascenerlzuivelfabriek'
, - farm, z.boerderij,
-

hoeve;.
*'farm er, veehouder,z.boer;
industry,-ing,z.bereiding,-industrie,veeteelt'
, --makers' assoeiation,
z.bond; -m an, melkboer; winkelier
in z.producten;- plant,z.installatie;
- produce, z.producten.
dalq, dal.
dallianee, gebeuzel,getreuzel.
dally, beuzelen,treuzelen;- away,verbeuzelen.
-

-

dam znw.,dam,dijk;ingedamd water;
fcœ.,-(up),af-,indammen,indijken;
(/Q.)Stuiten.
damagec,
)znw.,schade,nadeel'
,schade,
beschadiging, averij; -s,schadevergoeding;- arisinç (resulting) from,
t
taused (occasioned) by, in eonsequenee o1, owing to, as a result o1,

rooskleurig; - linen,pattern, plum ,
steel, d.linnen, -patroon, -pruim ,

staal;fcf
4z.,damasceren(v.staal);a1s
damastweven'
,figurenweven(in);een
(
damas
c
e
ne
r
l
r
ooskleurgeven.
dam askeen,zie dam ascene.
-

damm ar resin, dam marhars.

damnify (jur.),schadeberokkenen,benadelen.
dam p adJ'
.,vochtig,nattig'
,znw.,vocht

(-igheidl;mijngas (ookLblaek -);to
eas
t (strik.
e) a - on (over), a1seen
em m er koud waterwerken op,doen
bekoelen; --proof, tegen vocht be-

stand,v.vrij; --tight, v.dicht;f
zzœ.,
bevochtigen; doen verflauwen, bekoelen, temperen, doven (ook /ïg.);
sm oren,dem pen;- down,inrakelen.
happening through,eonsequentupon, dampen (?
'
,
zzz.Amer.j,ziedamp ww.
s
c
hade
o
nt
s
t
aan
doo
r
;
c
l
a
i
m
(
ac
t
i
on)
da
mpe
r
,
be
vochtiger (v. zegels enza);
1or -s, eis tot s.vergoeding; eert/ischuif (v. kachel); demper; (/ïg.)
cate of -, - eertificatw s.certificaat,
teleurstelling,ontm oediging,dom per.
-rapport; s
tatem ent ol -, dispache, dam pish, enigszins vochtig.

s
.rekening (bij averij); - by firw
Sea, Water, brand-. Zee-, Waterschade'
,to adjustthe de s.(averij) regelen (afmaken);to aseertain
the -, de s.opnemen (
constateren);
to elaim -s, s.vergoeding vorderen (eisen);to do (eause, inflict) to,s.toebrengen (aanrichten,berokkenen,veroorzaken)aan;the -done,
deaangerichtes.;topay -s,sovergoeding betalen, de s. goedm aken;to
reeover -s,s.vergoeding erlangen:to

settle the -, zie to adjust the -;to
sustain (reeeive) -, s.belopen,beschadigd worden;zie ook award ww.
en remotetness).
bj œœ., beschadigen,schade toebren-

gen, schaden, bederven, schenden,

dams
on,damastpruimtkleurig)i-eheese,
dam astpruimenconserf.
danee,- toone'stune
(ze!#.:pipe),naar
iemands pijpen dansen.
dandelion, - salad, molsla.
dandy,-note(fgdrou#.),zieprickingnote.
danger, gevaar; a - to, een g. voor;
im m inent -, dreigend g.;to involve
-,g.m edebrengen;thesignalis at -,

hetsignaal staat op onveiligkto be
in -, in g. verkeren;to get m to -,
in g.komen;to expose to (put into)
-,in g. brengenj zie ook impend,
path,source;- slgnal, onveilig sein
(signaall; - spot, gevaarli
jk punt;
the one - spot in their finaneial
position, hetenigepuntdatvoorhun
financiële positie g.kan opleveren;

have
nen Lookjcig.
j,gntredderen;hadly
- zone, gevaarlijke zone.
- d, zwaarbes
hadlgd;dam aging de- dangerous!gevaarli
jk.
layts),schadelijkoponthoud;damag- dangle, sllngeren, (doen)bengelen;
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date
dank
gen werd den bodem ingeslagen;
som ething hdorea person 1qgenkteettz.&),
iem and iets voorspiegelen.
down, in haast (neerlschrijven;
dank, vochtig,nattig.
into, (aanlbotsen tegen;- off an
a
r
t
iele, een artikelop papiergooien;
dappleœœ.,(belspikkelen,plekkenispik- out,doorhalen,-strepen;-topieces,
kels (vlekken)krijgen; adj.,gespik-

keld, geplekt; znw., spikkelig (gevlekt) voorkomen; - grey, appelgrauw (paard).

dare, durven, het wagen; trotseren,
tarten,uitdagen;zie ook daring;we

-say,wij(menentemogen)veronderstellen (denken), veronderstellen
(denken)wij,zeker,ongetwijfeld;zie

ve
rbrijzelen;zieookpen lq);--board,
spat-, schutbord; instrumentenbord
(v.auto,vliegtuig).
btznw.,slag,smak,stoot,botsing;bespattiny,besprenkeling;zweem,tikje,tintle;streek;streeptje),gedachtenstreep;scheutje;smeer (v.verf);
plotselinge (snelle)beweging ofaan-

val;vuur,élan;to euta -,grootvertoon m aken; to m ake a - for, door
snel optreden trachten te bereiken
dark c#j., donker? duister Look /ïg.);
(bemeestel.en),een krachtige poging
doen om te komen tot;zi
verborgen,gehelmtzinnig);tokeep eookpenlc).
Lgemeenz.j, zich verborgen houden; data,zie datum .
geheim houden;- blue,hrowm green, date 1, dadeltpal
m); - palm,d-palm;
red, donkerblauw , -bruin, -groen,
- plum , d.pruim .
ook bound ll.
daring adJ'
., stout, verm etel,gedurfd;
znw.,verm etelheid,durf.

rood,zieooktdeep ca);- grey,d.grijs; date 11 c)znw.,datum,dagtekening;
a - page, een d.e bladzijde (/ïg.); jyartal; long (short) -,lang (kort)
- room,d.e kamer;zie ook horsec) zlcht;toheara -,een datum dragen;
enqlideiznm.ydonker,duistertooàjïg.). to bear (no) -, (onlgedateerd zijn;a
dulsterheid;after(before)-,na(vöo
'r)
letter hearing the - of...,een schri
jven onder dagtekening Van ***)
@
donker;at-,bijhet vallen van den
avond;in the -,in hetdonker;aleap
3 days after - (
.a
jgek.l3 d/ë),3dain the -, een sprong in het duister;
gen na dato;zie ook bill l1c);bank
returns showing the exact position
to he (grope)in the - (about,asto),
in het duister tasten (omtrent);to
at -? bankstaten welke de juiste
positle a dato aangeven;atan early
keep (leave) in the -, onkundig (in
-, spoedig, binnenkort;zie ook disonwetendheid)laten.
darkem donker worden (maken), vertanten late c);atlong -,op langen
duisteren,verdonkeren;vertroebelen.
termijn;at 3 months' -,3 mnd.na
darkish, donkerachtig.
dato; (as) lrom this -, Van heden
darkness, donkerheid,duisternis.
a
f;4our telegram of the 6th inst.,
darn ww-,stoppen,m azen;-ing eotton
eonflrm ed hy your letter of even -,
uw telegram van 6 dezer,bevestigd
(wool,yarn),stopgaren;-ing needle,
s.naald;znw.,stop, gestopte plaats.
met uw schrijven van gelijken dadartznw-, pijl; plotselinge beweging, tum ; of reeent -,recent,van recensprong,worp;œfc.,schleten,werpen;
ten (jongen)d.;ofthe same -,van
snellen; - at (on), af-,manvliegen
denzelfden (gelijken) d.;of this -,
(l
tormen) OP.
ook:van heden;outof- (adj.:outdas
hossc)
œfc., verpletteren, beuken ,
of--),verouderd,uit den tijd;to -,
slaan (op,at;tegen, against); stortotheden;tokeep(post)to-,bijhouden,-werken; the num ber of strikes
ten, (zich)werpen,aanvliegen (op,
at); bespatten, besprenkelen; (verl- reported to 9 het aant? stakingen
tot heden gemeld; under - of the
mengen; temperen; verijdelen, den
b
odem inslaan (ook: - to the
3:.d inst.? under - M ay 3, onder
ground);ontmoedigen, terneerslaan;
dagtekenlng van 3 dezer (3 Mei);
onderstrepen; -ing, kranig, flink;
up
to - (adJ'.lup-to--),modern,up
zwierig, chic; our hopes were -ed
todate,opdehoogtevan dentijd;bij,
(to the ground), onze verwachtin- bijgewerkt;ook:tot heden,dusver;
-

.
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daze
dateless
up-to-- reeords,de allerlaatste gegeduren voordat...!;one -.op zekeren
vens;to bring up to -, op de hoogte
d.; the other -, onlangs,dezer d.n;
van den tijd brengen,moderniseren; Sgn:e den een of anderen d.;vroeg

bijwerken;to keep MP to ZL
@
d to
keep to -; zie ook postm ark; indieator, dagwijzer; --stamp,znw.,
datum stem pel; f
.
szf
zl., van d.stem pel
voorzien, afstempelen.

b)-ww.,dateren,dagtekenen;yourlettrr
d 3rd May,uw schrijven d.d.3 Mez;
long(short) -dlean?lening oplangen
(korten)termi
jn,zzc ook bill11:);baek from (to),reeds dateren van'
.forward, zie postdate f
'
cf
,
c.; - from ,
dateren van (
%uitl; to -.from, te

oflaat,teenigertijd;these-s,tegen-

w oordig; one of these -s, vandaag
of m orgen, op een goeden dag, zie

ook fine l1lc); this -, heden;this
- week (month,year),vandaag over
(ook vöör) een week (maand,jaar);
t
o earry (gain,win) the -, de zege
behalen; it has had its -, het heeft
zijn tijd gehad,het heeft afgedaan;
that is all in the -'s work, dat be-

hoorter zo bij;zieook all c,),early
c),keep c,a),wage lc,
),e.a.
rekenen van ... af; - from before bjmetvoorz.en verbind-,- aftery dag
the war, van vöör den oorlog dateaan dag;at this-,tegenwoordlg;at
ren; zie ook postm ark.
(before)-,bij tvt)or
')hetaanbreken
van den d.;by -, overdag; - hy -,
dateless, ongedateerd;onheuglijk.
d.
aa
n
d.
;
e
mpl
o
ye
e paid by the -,
datum tzzzp.:data),gegeven;thesedata
are now complete,dezeg.szijn thans
d.gelder (Ned--lnd.jkfor-s,d.n lang;
from - to -? van d. tot d.; in h1s
volledig; Amsterdam - (- Ievel,-:in zijn tild (d.n);in a - or two,
point),Am sterdam s peil.
dauh ww.,(belsmeren,bepleisteren,beblnnen (over) een paar d.n; the
m ereantile policy of the -, de hans
t
r
i
j
ken,
(
bel
k
l
adde
n
L
o
ok
I
i
g.
j
;
kl
a
dschilderen; znw., sm eer; pleister
delspolitiek van dien (0/:dezen)tijd;
(-werk);kladschilderij.
rate of the -,d.koers;-to -,zie#);
dauby, kladderig,knoeierig.
to this(the present) -, tot op den
daunt, ver-,afschrikken,ontm oedigen;
huidigen d.; the - after to-m orrow,
pakken (v. haring); nothing -ed,
overm orgen; the - before yesterday,
onvervaard.
eergisteren; - S of grafe (respi
te),
dauntless, onversaagd.
respijtdagen.
dauntlessness,onversaagdheid.
c) samenst.,- bill,datowissel;- book
davenport, soort schri
jflessenaar.
(ajgek.: D/B),memoriaal; --break,
hetaanbreken van den dag;- charge,
davit (scheepv.j,davit.
dtarief; - eoal,kolen aan deOPPPPDavy, - (lamp),veiligheidslamp.
dawdle ww.,treuzelen,talmen;- away,
vlakte; x,labourer, d.loner, zie ook
verbeuzelen;znm.,treuzelaar.
daily bQ'
w.è-light,d.licht (ook/ïg.);
it eannot hear -light, het kan het
dawk (Eng.-Ind.),vervoer (v.personen
d.licht niet verdragen; to let -light
en brieven)met dragersen (wissellpaarden; aldus vervoerde post.
into
m atter, een zaak openbaar
dawn znw., dageraad fook: -ing;ook
maken;-light saving (time),zomer/ïg.); at -, bij hetaanbreken van
tijdtregeling); -light service, zie service; --long, den gehelen dag
den dag; ww.,licht worden, dagen;
m
the first ings, ook:het allereerste
(durendl;- mark Lscheepv.j,d.teken,
begin; it -ed upon me, er gi
kaap; - service, d.dienst; - shift,
ng
mi
j
een licht op,het begon totmi
d.ploeg;- steam er, d.boot;-5s work
jdoor
te dringen;suspicion -ed upon him ,
(scheepv.),bestek;zieookc);-tieket,
hij begon achterdocht te koesteren.
d.kaart; (ééndaags)retourbiljet; in
the --time, overdag, des daags; day c),dag,daglicht;twiee(3 sh.)a-,
-t
tweemaal (
o--loan,ziecallloan;--to-- m oney,
3 sh.)perdag;eight-hour
-,achturige werkdag;every -, elken
éé
nda
agsgeld;-t-wage) work, werk
d.,alle d.n,zie ook every;it willbe
in d.
loon.
a Iong - before...!,het za1nog lang daze f
z?m.,verbijsteren;verdoven,ver-

dazzle
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deal
blinden,doen dl
lizelen-znfç'-,verbijs- c)% samenst., --colour, in de grondverf
tering'
,verblinding.
zetten, grondéren; --ended siding,
dazzle f
4'f
4,., verblinden Look/f
g.
)
;
z
nw.
,
zijspoor;--lock,impasse;thingsare
verblinding'
,- l
a --lock, a --lock has ensued,
amp (light),schijn- at
m en kan niet verder,men is in een
werper (v.auto); - paintting), ca-

mouflagebeschildering (v.schepen).
dead c) ad)'
., dood, levenloos; ongevoelig (voor,to);doods;(verldortd);

uitgedoofd, doof; dof; verschaald;
vlak;m at,dof;m at,inactief,zondel.
werking', im productief; totaal, vol-

slagen,compleet; - and çone,dood,

impasse (op het dodepunt)geraakt;
punt komen, doodlopen (v.onderhandelingen enz.); business has alto eom e to a --loek, op het dode

m ost com e to a --lock, de zaken
staan nagenoeg stil;- weight,inerte

massa;dode last;(/fg.)(drukkende)

de wereld uit;a debt - in law, een
last, reln; (scheepv., ajgek.l D/W ),
in rechte niet invorderbare schuld;
dl'aag-, laadvermogen (ook: D/W
- artiele,onverkoopbaar artikel'
,we
eapacity, D/W tonnage); --weight
het
guarantee, certificaat van laadverhad
i
t
a
bar
ga
i
n,
wi
j
kr
e
g
en
spotgoedkoop; lt lel
l (there was) a
nlogen.
- calnz, het werd (was
) bladstil;- deaden, tem peren, dem pen, verzwakeapital, dood kapitaal',the - eentre,
ke
n, verdoven; dof (mat) maken,
hetdode punt;- eertainty,volslagen
den glansontnem en;doen verschalen;
zekerheid; - eoalts), dove kool; -i
ng eonditions,altedrukkendevooreoloup grondéring,doodverf; m atte
w aarden.

kleur;zieookc);on a - level,volkomen vlak;-level(o1rates),nietmeer
lonende stand (v. tarieven e.d.);
loan,dodelening (nietop denvastgesteldentijdbetaald ofwaarvoorgeen
termijnisgesteld),uitgesteldeschuld;
- market, verlaten (flauwe)markt;
- neap, doodtij;- parcel, onbestelbaar pakket; - point, zie - centre;

- rent,vaste (minimum) vergoeding
voor mijnrechten; to be at a - set,
t
o eome to a - stop, zie stop b);steam , afgewerkte stoom ;- storage,
onbenutte opslagruim te;- ticket,af-

gelopen biljet;- waterts),stilstaand
water; kielwater;- wood?afvalhout;
Lscheepv.j slemp-, vulllnghout; works (scheepv.),boordboven water;
zie verder c); zie ook account :a),
freight ca),horse c),letter llc) en
lllc,) lift b), loss c),. reckoning,
s
eason tz,),secretznw.,stock lIc1)
d4 lIlc),ea.
b) bi
jw-,dood---;door en door, COlT1pleet, totaal; plotseling'
: vlak, pal;
- against,vlak tegen ln;- ahead,
vlak(recht)voorult;fgemeenz.uitdr.:)
- eertain. zie 'wsure;- level, zo vlak
als een spiegel'
, - seton ...,vast besloten om ....
, - slow, uiterst langzaam ;- sure.vast en zeker; zie ook

stop c).

deadness,doodsheid,enz.,zie dead 1);
flauwe stemming (v.markt).
deaf,doof(voor,to);to turn a -earto,
doof zijn voor.
deafen,verdoven,dem pen;ondoordringbaar m aken v oor geluid.

deal1, deel,vurenhouten plank (ten
hoogste 3'' dik, ten m inste 7''breed
en 6/lang);grenen-,vurenhout(ook:
- wood);red -,grenenhout;white-,
vurenhout;- boardts),deel (delen).
deal 11 znw., hoeveelheid; zaak,
transactie Lgemeenz.ojd??zcr.);,,corner''t4zzzdr.l;zieook dealing;a great
(good) - (0i'...), heel wat Lenkelv.j;
this sample isworsebïa good -, dit
m onster is heelwatm znder; a smart
-? een m ooie slag, een handige zet;

zTe ook lucky en square bj;f4'
fzz.,uitdelen Look:- out),toedelen,toebrengen;handelen,handeldrijven;zieook
dealing;the shop one -s at, de winke
l waar men (gewoonlijk)koopt;
(well, fairly; ill) by, (goed;
s
l
e
c
ht)behandelen; zie ook do by;
in,handelen (doen)in,verhandelen;
shipping shares have been m ueh -t
in, scheepvaartaandelen zijn druk
verhandeld; - with, handelen m et,
behandelen; handelen oyer; behandelen,bejegenen; zich znlaten met;
verwerken;afrekenen met (/ïg.);om-

dealer
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dehit

gaanmet(publiek);-with eomplaints débâcle,débâcle, instorting;i2-sgang.
(a matter,ete.),klachten (een zaak debar,uitsluiten (van,lrom);verhinderen,beletten,onthouden;-red from ,
enz.)behandelen;machineryfor-ing
with grain, m achines voor het verook:verstokenvan (eenrecht);-from
werken van graan;to have to - with,
a right,een rechtonthouden,ontzegt
e
do
en
(
make
n)
he
bbe
n
met
;
t
o
e
ongen;this-satraderfrom establijhing
sider as -t with, als afgedaan beright olownership to a m ark,dlt beschouwen;the nextmeetingwillhave
letden handelsman,zijn eigendomsto - with this question,in devolgende
recht op een merk te doen gelden.
vergadering za1 m en dit,punt onder debarktation),zi
edisembarktation).
de ogen m oeten zien; the report -s debase, verlagen, vernederen, verm in(largely)with ...,hetrapporthandelt
deren in hoedanigheid (waarde);ver(grotendeels) over,houdt zich (gro- valsen,verminderen van het gehalte
tendeels)bezig met;zieook blow c).
aan edel metaal (v.munt).
dealer, handelaar (
in, in), koopman debasem ent, verlaging,enz.,ziedebase.
(gcfc.metvermelding van hetartikel: debatable,bgtwisttbaar);- ground,beeorn-,eattle-,dnz.);wederverkoper; twist gebled Look jig.j; - question,
officieel aangesteld handelaar; zie
geschilpunt,open vraag.
debate znw.,debat, discussie, beraadook double :).
dealing,(belhandeling,handelwijze;-s, slaging;it is not in the -, dat punt
transacties, zaken,relaties,verkeer,
wordt niet besproken (komt niet in
omgang;square tfaip straight)-(s),
discussie); ZLd ook parliam entary;
eerlijk spel,fairehandelwijze,zieook
ww.,debatteren (over),discussiëren
double b) en plain :); (:dursf.:) -s
(over);betwisten'
, (bijzichzelf)overleggen, beraadslagen.
1ortheaecount,termijnzaken;stoeks
in whieh -s are frequent, fondsen debenture c), schul
dbrief, obligatie
waarin veel omgaat.
(ojjiciëlebenaming:-bond);(custom s)
f
lear, duur; m oney, d.geld; to sell
-,
(douanelverklaring van recht op
drawback'' of bounty''; issue of
(bub pay)-,d.verkopen (kopen,betalen); -ly bought(/fg.),d.gekocht; -s, zie 'w issue; - to bearer, zie è);
to hold -S, O.S bezitten, o.houder
t
ohavetopay -lyforit,tocost-(ly),
d.te staan komen; - M r X , + geZiJ*n,
. to issue -S, o.s uitgeven'
,achte heer X; (my) - (Mr) X, :1:
debt, o.schuld; -d goods, goederen
waarop ,,drawback'' of bounty''
waarde (heer)X;zie ook sir.
dearness, duurte.
wordt verleend; - holder, o.houder;
dearth,schaarsheid (enduurte);schaars- houdervan ,,drawback''-of,,bounty''te,nood,gebrek(aan,o1).
verklaring;-issue,o.-uitgifte;- Ioan,
death, dood; sterfgeval, overlijden; o.lening;- register,o.register;- stoek,
o.kapitaal.
pay
able at -, betaalbaar bij o.; in
ease of earlier -, at the previous - b) met adj., bearer -, obli
gatie aan
(cssur.),bij vööroverlijden;to be in
t
oonde
rd;ee
Ama
awn
(c-al
leona
d)f-,
uitgelote
o.
;
i
r
r
e
bl
e
,
l
o
sbare o.;
atthe- (/fg.),aanwezig zijn bijdetn)
afloop (ontknoping); beeause ot -,
mortgage -,zie mortgage c);naked
wegenssterfgeval;cause of -, doodsoorzaak;certm eate of-,- certifieate,

-s, o.s. zonder zekerheidstelling;
perpetual -, zie irredeem able '
w;
redeem able-, aflosbare o.; -s ealled
for redemption, aflosbaar gestelde
o.s;registered -,o.op naam ;sim ple
- S, ZLd naked Ns; unissued -s, o.s
in portefeuille; zie ook defer.
debilitate, verzwakken.
debilitation, verzwakking.
debility, zwakheid,zwakte.

acte van overlijden; returns of -s,
sterftestatistieken'
,- benefit(cssur.),
uitkering' bij overlijden; - blow,
do
delijke slag,genadeslag Lookjig.j;
duty, zie duty llè); - grapple,
strijd op leven en dood;to be at grips with,in een strijd op leven en
dood gewikkeld zijn met; - rate,
sterftecijfer.
debit znw.,debet,d.post;(boekh-)d.-

deboueh
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zijde;theam ount (stanëng)tohis-, c)m etvoorz.en verbind.,tobe(involved)
in -, schulden hebben; to be in a
het in zi
jn d. staande bedrag;to
person's-,bijiemand in des.staan;
pass (earry,enter,plaee)to one's (tothe-ofone'saecountj,iniemands to bedeeply (heavily,overhead antl
d. boeken;to eharge a sum to the ears) in -, diep in de s.steken;to
of ..., debiteren voor een bedrag;
he in - to,verplichtingten)hebben
to your -, to the - of your aecount,
aan;to get into (into a person#s) -,
te uwen laste, ten laste uwer reke(bijiemand)in des.geraken;torun
ning;
am ounts, debetposten; intto) -,s.(n)maken;- of honour,
halanee,d.saldo,nadelig saldo (slot); ereschuldl-oflong standmg,oudes.
- entry(item),d.post;-note,d.nota; debtor,deblteur,schuldenaar; Lboekh.j
- side,zie debtor; on the - side, in
debetzijde(ook:- ('s,s5)side;ajgek.l
Dr);doubtful(dubious)-s,dubieuze
het d.;aan ded.zijde;ww.,debitedebiteuren; - account, d.nrekening;
ren, belasten (voor,for; voor een
bedrag,with an amount);- a sum
's estate,(failliete)boedel (massa);
to a person,iem and voor een bedrag
-s' ledger, d.n-grootboek.
debiteren.
deca, -gramtme), decagram; -litre,
dehoueh, uitkomen, -lopen (in,into; d.liter; - m etre, d.m eter.
deeade, tiental(
jarenenz.),decennium.
op,on);uitmonden (in,in).
débouehé, débouché, afzettgebied), deeadenew decadentie,verval.
m arkt.
decadent, decadent,in verval.
decalcily, ontkalken.
debris,puin,overblijfselen.
m p, er van door gaan,zich uitde
debtc),schuld;vordering;mv.oo/c:pas- deca
voeten m aken.
siva; -s receivable (collectable), te
innen vorderingen;eollection (reeov- deeant, (zacht)övergieten (in,into),afery) of -s, - eolleding, schuldin- schenken; klaren.
vordering;to contraet (make,ineur) decantation,övergieting,enz.,ziedecant.
-s, s.n maken (aangaan); to extin- deeanter, (wijnlkaraf.
guish (Iiquidate,pay off,dlsehargw decarbonization, ontkoling.
wipe out) a -, een s. delgen; to deearbonize, ontkolen.
easualize, a labor er, aan een los
pay (meet, settle) a -, een s.be- dewe
rkm an een vaste aanstellinggeven.
talen (afdoen,vereffenen);--collecting ageney,incassobureau;- service, deeay f
&zf4z.,(doen)vervallen,achteruitsclluldendienst.
gaan,in verval geraken;(doen)bederven,vergaan,totbederfovergaan;
b4 metad)'.,hatl-,,nonvaleur,oninbare
verstikken (v.stoffen);his business
po
s
t
(
vo
r
der
i
ng,
s
c
hul
d)
;
ba
d
-s
i
nsuranee, verzekering tegen oninbare
-s, zijn zaken verlopen;znw.,verval,
vorderingen'
, biH
wisselschuld;
achteruitgang; bederf, (verlrotting;
bonded -,obligatie-s.;eonsolidated -,

to fall into -,in vervalgeraken,ver-

vallen.
ge
consolideerdes.;doubtful(dubious)
-, dubieuze voldering;due -, opeis- deeease f
cf
zz. en znw.,overlijden; the
rledene'
,Mr A., -4
1m ayor
bare v.;floating (unfunded)-,vlot- - d, de ove
de
heer A ., in leven burgeof C.,
tendes.;fun4ed-,gevestigde(gefunm eester van C.
deerde)s.; irredeemahle > onaflosbare S*)o
* pen -s, openstaande VOr- decedent tx
4?'
zzcr.l, the -, zie the dederingen; outstanding -% -s outceased.
standing, uitstaande v.n;perm anent deeeit, bedrog,bedriegeri
j,misleiding.
-# zie funded -; perpetual -, zie deeeitlul
,bedrieglijk,misleidend.
irredeemable -; preseriptive -, zie deceivable, gemakkeli
jk te bedriegen.
statute-barred -; prlvate -, privé- deeeive, bedriegen, misleiden;to be -11,
s
chuld;publie (national) -, staats-, ook:zich vergissen (in,in);- one's
nationale schuld; statute-barred -,
hopes (expeetations), iemands hoop
(verwachtingen)teleurstellen.
verjaarde s. (vordering); zie ook
deiency, betamelijk-,welvoeglijkheid;
book c),mortgage c),e.a.

deeennaTr
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ook:watvooreenfatsoenlijkbestaan
wordt vereist; mv., decorum , goede
vorm en; 1or -'s sake, fatsoenshalve.

deeennary adj-,tienjarig'
,znw.,tienjarig
tijdperk,decennium.
deeenniad,zie decennary znw.
deeennial,tienjarig,tienlaarlijks.
deeennium t?'
zzv. decennia), zie decennary ZnW.
decent,brtamelijk,welvoeglijk,gepast,
behoorlljk,fatsoenlijk;weeannot-ly
refusethekindoffer,wijkunnen dat
vriendelijk aanbod eigenlijk (met
fatsoen) niet afslaan; - seeurity
(gemeenz.j, behoorli
jkte), tamelijk
soliteldte) zekerheid (onderpand).

'

deelaration

(
points) of -s, berekend tot in vijf
decim alen; - system , decim aalstelsel;znf
zz.!tiendelige breuk;tiendelig
getal; (/zg.) fractle;- (peint),declmaalteken (in ,/Eng.een puntj;
three,-pointthree(0.3),nulkomma
drie (0,3);three - t'wo five (3.25),
driekomma vijfentwintig (3,25);zie

ook circulating.
dedm alize, tiendelig m aken.

deeipher fcf
z7., ontcijferen; ontwarren,
ontraadselen; znw.,ontcijfering.
decipherable,ontcijferbaar.
decipherment, ontcijfering.
deeision, beslissing (ook jur.j, besluit,
decisie,uitslag;(jur.)uitspraak'
,bedecentralization, decentralisatie.
slistheid;to abide by a-,bijeenbedeeentralize,decentraliseren.
sluit blijven;to arrive at (eom e to,
deeeption,bedrog,misleidinq.
reaeh) a toteen b.konaen, bedeeeptive, bedrieglijk, mislezdend;aps
lissen (omtrent, on); to give a -,
uitspraak doen; to leave the - in the
pearances are -, schijn bedriegt.
handsof,de beslissing overlaten aan;
deei, -gramtme),decigram; -litrw d.the - rests with you, de beslissing
liter; -m etre, d.m eter.
decide, beslissen,besluiten,een beslisi
saan (berustbij)u;tp takea -,een
beslissing nemen, tot een besluit
sing (besluit)nemen,uitspraak doen
kom en.
(over,omtrent,on, upon);bepalen,
uitm aken! vaststellen;bew egen, tot deeisive,beslissend,afdoend,den dooreen beslult brengen,doen besluiten;
slag gevend; beslist,decisief.
zie ook decided;- a ease aceording decisiveness, beslistheid.
to equity an4 good eonscience? - a deck znw.
,(scheepsldek,verdek;lower,
fase ex aequo et bono,naarbll
lijk- m ain, m iddle, quarter, upper -, beheid en geweten uitspraak doen;
neden-, hoofd-, tussen-, achter-,
this is a question for M'
r X to -,
bovendek, zfc ook low lc); on -,
dit is een kwestie w aarom trent de
aan (op)d.;togoon -,aan d.gaan;
heer X m oet beslissen'
, - against
under -, onder d.; - beam , d.balk;
..
.
i
ng
,
be
s
l
ui
t
e
n
- cargo, d.lading; - chaip d.stoel;
qor, ixlfavour o@f)
veldstoel; - erane, d.kraan; -falt,
t)
e ***)
om (niet)of
ag
ai
ns
t
(
f
or
,
in favour
bevloeringsasphalt;-hand,d.knecht,
a Pers/n, ten nadele
m atroos; - hands, d.personeel; (gunste) van iem and beslissen; house, d.huis; - load, d.-, bovenupt
o
n)
,
be
s
l
ui
t
e
n
t
o
t
;
(
upl
on
.
.
.
i
nw
besluiten te...;them easure -d upon,
last; W W ., tooien, (
verlsieren Look:
ogk:de voorgenomen m aatregel.
- out;met,with);van een d.voordeclded, beslist,vastbesloten;bepaald,
zien (ook:- in,over);-ing, d.hout.
vast, positief; duidelijk waarneem - deckle-edged, met onafgesneden rand

baar, onmiskenbaarl - advantagey
(v. papier).
beslist voordeel;- dlfference,b.(on- deelaim,uitvaren,zijn stem verheffen
loochenbaar)verschil;- opinion,b.e
(tegen,against).

Opinie; to dedare -ly, positief ver- declarant, declarant,aangever;COm Paklaren.
rant.
deciduous? af-, uitvallend; (/ïg.) ver- deelaration,verklaring;declaratie,aangifte,opgave;bekendmaking;belofte
gankelilk;- plant,eenjarige plant.

dee
imal adj-, tientallig, decimaal; fradion, tiendelige breuk; ealculated to five - places, to five plaees

(i.p.f7.eed);vaststelling, vgl. dividend c)'to issuea - eertifying (to
theeffeci)that...,een verklaring af-

deelarative
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geven,dat.*@@
Rto m ake
9 een V.
afleggen; aangifte doen; - of eom plaint,bezwaarschrift'
,- ofwar,oorlogsverklaring'
,- olweight,gew ichtsopgave,-declaratie; zie ook age znfco;
form, aangifteform ulier'
, - slip

(poliey),declaratiestrook (-polis).

deelarative,deelaratory,verklarend'
,een
verklaring betreffend.
deelare, verklaren; aangeven, aangifte
doen van, declareren; bekend m a-

ken, aanzeggen; vaststellen, declareren, vgl.dlvidend c); -dly, openlijk; - oneself, zich (nader)verklaren; - itself, zich openbaren (vertonen),uitbreken;1,theundersigned,
do
he
eby
klaar
trbi
j -, ondergetçkende verdezen;- a document (before...),een document bekrachtigen
(ten overstaan van);a -(lenemy of,
een verklaard vijand van;-4 intention, uitgesproken bedoeling; -d
value, aangegeven w aarde;- against

decrease
snel achteruitgaan, afnelllen, dalen;

to suffer a -,een daling onderqaan;
to fallinto a -,beginnen te kwnnen;
to be on the -, (aan het) afnemen
(zijn), achteruitgaan'
,teruglopen (*-.
pri
jzen); verlopen (v.zaak);in vervalzijn, tanen;- in value,waardevermindering,-daling;- list(cssur.),
lijst van uitgesloten l'isico's.
deelinometer, afwijkingsmeter.
deelivitous, afhellend,steil.

deelivity, afhelling, glooiing;(amount
of) -,hellingsgraad.
deeoet? afkoken.

decoetion,afkoking;afkooksel.

deeode,decoderen (v.telegram).

deeoherence,verbreking vandensam enhang; opheffing van het geleidend
verm ogçn.
deeolotulrization,decolotulration,ontkleuring.

deeolotulrize, decolotulr, ontkleuren;
deeolotulrizing agent,deeolotulrizer,
(for), zich verklaren tegen (voor); ontkleuringsmiddel.
theCommitkee -d in his favoxzr, de deeompose, ontbinden,ontleden,(zich)
oplossen,tot ontbinding overgaan.
c
ommissie besliste te zijnen gunste;
- of
f, afbreken,afzeggen;zich terug- deeom position, ontbinding, enz., zie
decom pose.
trekken;zieook ageznw.en warc1).
deelass, verlagen,declasseren.
decontrolww., vrijgeven,de (staatsldeelension,verval?verminderiny,achcontrôle opheffen (over); znw., het
teruitgang;afwilking,declinatle.
vrijgeven enz.
deelination!(aflhelling,buiging;miswij- decorate,versieren'
,-t1boxes(tins,ete.),
zing (v.kompasnaald); t4mcr.l af- deve
r
s
i
e
r
de
do
z
en
(blikjes enz.).
eoration,versiering;versiersel.
wijzing,weigering.
d
ee
o
r
at
i
ve
,
de
c
or
a
t
i
ef,versierend,sier....
deelinatory,afwijzend,weigerend
,.
deeline/,)f
z,œ.,(aflhellen,afloqen,bui- decorator, decoratelzr, decoratieschilgen; afnemen, dalen, vermlnderen,
der;zie ook house decorator.
achteruitgaan (ook v.markt,handel, deeorous,gepast,welvoeglijk,methet
vereiste decorum .
pri
jzen,uitvoer enz.);in vervalgeraken, tanen;afwijzen,afslaan,van deeortieate,ontschorsen,pellen,schillen.
ortieation, ontschorsing, enz., zie
de hand wijzen (v. verzoek, aan- dec
decorticate.
bod, verantwoordelijkheid), bedanken voor (uitnodiging); weigeren; deeorum,gepast-,welvoeglijkheid,detendeney to -, deelining tendeney,
COI.u m .
dalende stem m ing;wem ust- to take deeoy ww.,(verllokken (tot,intd);znw.,
lokeend, aas,the 6oods, wij wensen de goederen
middelfook/fg.),valstrik; eendekooi; - duek, lokeend
niet ln ontvangsttenemen,wijmoeten de g.weigeren; rubbers are deLook jig.);- man,kooiker.
elining, rubberaandelen zi
jn in de deerease ww., (doen) verminderen,afreactie; declining state of health, afnem en;znw.,verm indering,afneming;
nem ende gezondheid; zieookthanks.
to be on the -, (aan het) afnemen
bj znw.,afneming,achteruitgang,ver(zijn); - of (in) quality, value,
produetion,kwaliteits-, waarde-,pro.
.
val; (prijsldaling, teruggang, inzinductieverm indering.
king (v.markt);to show a rapid -,
-
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deer
deeree
deeree znw-,decreet, besluit, beschikverleden voornotaris@@*;- o1arrangeking,bevel,verordening,ordonnantie;
m ent, accoord; acte van surséance

L
zeld.j vonnis;ww.,decreteren,verordenen, gelasten,bepalen,vaststellen,een besluit uitvaardigen.
deerem ent, verm indering, afnem ing.

van betaling (ondertekend door den
debiteur,vgl.letter oflicence);- of
assignment (eession, conveyanee),
a.van cessie (overdracht, afstand);
zie ook willllIc), word aa), e.a. box, a.ntrommel; - poll, eenzijdige
a.; - stamp,a.zeyel.
b4 ww. (dzzzcr.), biJ acte overdragrn.
deem , oordelen, achten, van m enlng
zijn,denken (dat,that);-advieable
(expedient; fit, useful), raadzaam
(dienstig; doelmatig) achten (oordelen);the highest bidder is -ed the
buyer, de hoogste bieder wordt geachtkoperte zijn;- Mghly of,een
hogen dunk hebben van; to be
-ed sufficient(to suffice),voldoende
geacht worden;zie ook fit lc).

t
leeremeter çradioj,dempingsmeter.
deerepitate, calcineren, laten uitknetteren, knetteren (v. mineralen of
zouten).
deerepitation,het(laten)(uitlknetteren,
enz., zie decrepitate.
decry, openlijk in discrediet brengen,
uitmaken (voor,as); depreciëren (v.
geld).
deeupleadj-,tienvoudi
g;znw-,tienvoud;
envoudigen.
W W ., verti
dedieate,(toelwijden;opdragen (v.boek
enz.; aan, to); tx4r?zdr.lopenen (v.
gebouw enz.).
dedicatee,wien (een boek enz.)wordt dee
dpzepl
cI
adnd;
j.e
n.eb
i
.
)'
w.
,g;
die
opz
okinnz
/%.
),
i)
gge
di
pz
i
nni
sp
che(
r
g;
opgedragen.
dedleation, (toelwijding,enz.,zie dedverdiept (in,in);fgemeenz.jsluw,geicate.
slepen; erg, zwaar,sterk;to gam ble
dedieator, wie opdraagt.
(speeulate) -,grofspeculeren;six -,
t
ledieatory,yls opdracht (dienend).
in rijen van zesnaast(achter)elkandeduce, aflelden (uit, from);ontlenen
der; to he -(ly) in debt,diep in de
(aan,from);n%peuren (van ...aftot, schulden steken; --laid, listig belrom ...to).
dac
ht (overlegd); -most, diepst; dedueible, afleidbaar;the faets - from
piled, metzware noppen (v.tapijt);
the known data, de feiten voorzover
--rooted (-seated), diep geworteld,
deze zijn op te maken uit de beingeworteld; diep(liggend) (v. oorkende gegevens.
zaak);--sea,diepzee....
dpduet,aftrekken,korten,in m indering ca)metznw ,- blue,brown,green,red,
brengen, af-, inhouden (
van,from);
ye
llow, (zeer) donkerblauw ,-bruin,
groen,-rood,-geel,zie ook dark adJ'.;
(while,after) -ing ...,na aftrek van;
(after) -ing allcharges,all charges
the -er eauses (motives),de diepere
e
d
,
na
(
onde
r
)
af
t
r
e
k
van
a
l
l
e
ko
s
t
e
n.
oorzaken (beweçgredenen);- eollar,
deduetablw af te trekken, in aftrek
-

kunnende kom en.

hoge boord; m
* sight, diep inzicht;
- i
nterest, zeer grote belangstelling;
with - regret, m et diep leedw ezen;

deduction, aftrek, vermindering (wegens,for);inhouding;korting,rabat;
- stakes are implied, er zijn grote
gevolgtrekking, deductie; alter - ofa
s
ommen fook: belangen) mede gem oeid; - suspieion, sterke achterwhile (after) mn,
klng a - for..., na
(onder) aftrek van; without any docht;zie ook rootlc)enwaterca).
1or errorsand m istakes,zonder actie b)znw.,diepte,diep water;(
zc!#.)zee.
ofraf(flactie.
c
)
f
cœ.
,
zi
e
de
e
pen.
deduetive, deductief.
deepen, uit-,verdiepen Lscheepv. oo/c:
deed c) znw., daad,handeling; acte, deep); dieper (donkerder) m aken
document, stuk, oorkonde;to draw
(worden);(jfg.)versterken; it helps
up a -, een acte opmaken; to
executea -,een a.passeren;established by - exeeuted on ...before Notary

Public..., vastgesteld bij a.d.d.

to - the mysteryrdatm aaktde zaak
nog raadselachtiger.

deepness(zc!#.),zie depth.
deer,hertten),reetën);-skin,hertevel.
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defer
defaee
defaee, schenden, beschadigen,ontsie- defeasible, vernietig-,herroepbaar.

ren; uitwissen,doorhalen,verwijde- defeatznw-,nederlaag;verijdeling,enz-,
ren; schenden, onbruikbaar m aken
zief
'ç'f
zz.;f
d
cf
,
c.,(vrrlslaan,denederlaag
(v.zegel).
toebrengen;verljdelen,te nietdoen:
defaeeukent,schending,enz.,ziedeface.
verwerpen (v.motie);misleiden;ontde laeto,de facto:in feite.
duiken (v.wet);(jur.)nietig verkladefalcate,verduistering plegen.
ren;- one'sobject (the objed to be
defaleation, tekortkoming; kastekort;
attained)!het (zijn)doelvoorbijstreverduistering; heavy -s, grote Verven (verljdelen);it -s its own ends,
duisteringen.
het streeft het doelvoorbij.
defaleator, verduisteraar.
deleeate. zuiveren L
ook Iig-j,klaren.
defam ation, eerroof, laster, smaad.
defeeation, zuivering,klaring.
defamatory, eerrovend, lasterlijk, defeet,gebrek,defect,feil,fout,m ankesm aad....
ment; tekort; latent (inherent) -,
defam e, iem ands eer aantasten, lasteverborgen (eigen)gebrek; patent -,
ren, smaden.
zichbyar g.; the -s olhis qualities,
de-fat, ontvetten.
1es defauts de ses qualités;to lahour
defaultc1)znw.,gebrek,tekortkoming; under a serious aan een ernstig
verzuim; (het) in gebreke blijven, gebrek m ank gaan;
w anbetaling;verstek;total- on their defedion, afvalt
ligheld).
obligationseould only beaverte; by..., defeetive, gebrekkig,onvolkom en; tealgehele insolventie kon slechtsw orkortschietend (in,in).
den afgewend door....the nzere faet defenee? verdedi
ging, verweertschrift)
of the delivery tim e heing exeeeded
Look yur.;tegen,to);to eonduetone's
eonstitutes - on yourpart,hetenkele
own -,zijn eigen verweervoeren;to
feit.van overschrijding van denlevemake - against(jur.),zich verweren
ringsti
jdsteltuingebreke;tomake>
(v. voeren) tegen; to set up a verstek laten gaan!nietverschijnen; against (in reply to), een conclusie
ook: in gebreke blilven;to m ake - in
van antwoord aanvoeren tegen, een
v.opstellen in antwoord op;in - o1,
paymentofa call,in gebrekeblijven
een,,cal1''tevoldoen;zieooàletll1c). ter verdediging van; zie ook claim
tza)metvoorz.,by -,bijverstek;judg:1)counselc),statement,witnessJ,
).
mentwentby -,erwerd bijv.von- deleneeless, weerloos.
nis gewezen; judgment was entered defend,verdedigen Look jur.);bescheragamst them by -, zi
j werden bij
men (tegen,against,lrom);bewaren
v.
ve
r
o
or
de
e
l
d,
z
i
e
o
o
k
j
udgme
nt
c)
;
(voor,from); als verweerder (voor
a fine of E 10 or 7 days in -, : 10
gedaagde) optreden.
boete,subsidiair 7 dagen hechtenis; ddendant, gedaagde, verweerder; the
to be in -,in gebrekeblijven?in ver- - eompany tbank. etc.), de maatzuim zijn;to deelare (place) in -,in
schappij (bank enz.)diealsgedaagde
optreedt, de gedaagde.
verzuim stellen;in - of,bijgebreke
van; in - of payment,bijwanbeta- ddensihle, verdedigbaar.
ling;in - ofwhich,bijgebreke waar- ddenslve adj.,verdedigend,verwerend,
Van .
defensief;znm.,to be (stand,ad) on
he een verdedigendehouding aanbj f
,
?œ.,een verzuim plegen,fautéren; tnem
en .
in gebrekeblijven, zijn verplichtiner, uitstellen:verschuiven; talm en,
gen Look geldelijke) niet nakomen; deldr
alen; - ...m g until ..., wachten
verstek laten gaan,nietverschijnen;
m et totdat...; -retl annuity, asbijv.veroordelen;- on thepayment
suranee, debt, rebate, telegram , uitof, in gebreke blijven om ...te betalen.
gesteldte) lijfrente, (levenslverzekedd aulter, wie verstek laat gaan of in
verzuim is;verduisteraar;wanbetder.
defeasanee, nietigverklaring.

ring, schuld, rabat, telegram ; -red
debentures, obligaties m et u.e rente;

- one'sdeeision, zijn beslissing (nog)

deferenee
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delraudm ent
aanhouden; - red paym ent, sytem of definable, bepaalbaar, enz.,zie define.
-redpayments,afbetalingtssysteem); define, bepalen,begrenzen?afbakenen;
on -red paymentterm s, on the -red
definiëren,om-, beschrilven, omlijpaym entsystem , op afbetaling; -red
nen, uitstippelen; kenmerken; well
-d l
profits, nagekom en winst van vorige
imits, scherp getrokken grenzen;

jaren;-red tebate system Lscheepv.t, elearly -4
1plan, goed (scherp)omrrductiestelsel;-red shares (stoek),
lijnd plan, duidelijk afgebakende
ultgestelde (slapende)aandelen;-red
opzet;zie ook object 11h).
terms (system), zie vred payment; definitey bepaald, begrensd, precies,
- t
o,eerbiedigen,zichneerleggenbij, scherp omlijnd,duidelijkomschreven;
zich onderwerpen a>n (iemandsme- we eannotyetsay -1)-...,wijkunnen
nog niet definitief zeggen ...; to asning);- tothepreeedmgspeaker,zich
bij den vorigen spreker aansluiten. sume a - form (shape),vasten vorm
deferenee, eerbledtiging);in - to, uit
aannemen'
,- opinion,bepaalde (vasa
c
ht
i
ng
(
e
e
r
bi
e
d)
vo
o
r
;
wi
t
h
(
al
l
)
due
t
e)me
ni
ng'
,- result, bepaald resul- t
o @**F m et alle respect voor
taat; seheme, vast.plan.
deferential,eerbiedig.
definition, definitie,bepallng,omschrijdeferm ent, uitstel, verschuiving.

ving.
delianee, tarting, enz.,zie defy;to set definitive, definitief,finaal,beslissend,
at -,to bid - to,toactin - of,tarten,
afdoend, eind..., bepaald; bepalend;
trotseren,zich nietstoren aan,spot- answer, definitief (afdoend) antten m et; this price sets eom petitlon
wo
ord;- treaty (agreement),definiat -, hiertegen valt niet te concurtief,eindverdrag (-overeenkomst).
reren;in - of,ten spijtvan,trots,in deflagrate, (snel) (doen) ontbranden,
weerwilvan,zonder zich te bekom ont-,opvlam m en.
m eren om ;zieui
oo
tk
dahu
ger
nd;
l. to be - o1, deflagratl
on,(snelle)ont-,verbranding,
defiant, tartend,
enz., zie deflagrate.
tarten, trotseren.
deflate,luchtlaten uit,latrnleeglopen
delieiency, gebrek, ontoereikendheid;
(y.band,ballqn);deflatle bewerken
onvolkom enheid; tekortkoming; te(lnflatie bestrnden).
kort,manco,deficit;(het)ontbreken- deflation, uitlating van lucht; deflatie

de; çdouanej restitlltie voor manco; def(
ook:- ofeurrency).
lationary, deflationair,deflatie....
tomakeup (supply)the-,hettekort
(ontbrekende) aanvullen; to supply delled! (doen) afwijken (van, from ),
a -, ook: in een leemte voorzlyn;
(opzlj) buigen; the Merwede Canyl
- bi
lls,leningen op korten termljn
is to be -ed at Utrseht to earry it
van de ,,Bank of England''aan de
from there to the river Lek, het M .
kanaal za1van U . naar de Lek afs
chatkist; - in weight, (gewichtslm anco,onderwicht.
buigen.
defieient, ontoereikend, onvoldoende, defleetion,dellexion,afwi
jkiny,enz.,zie
gebrekkig, tekortschietend (in,in); deflect; angle of-, afwijklngshoek.
paeking,onvoldoende(gebrekkige) deforest, zie disafforest.
verpakking;- in quality,weight,ete.,
deform , misvorm en,ontsieren.
van o.e kwaliteit,gewicht enz.
delorm ation, m isvorming, ontsiering;
ddieit, deficit,tekort; to m eet the -,
vervorm ing, vorm verandering.
in het tekort voorzien;the aceount deform ity, mism aakt-, wanstaltigheid.
closes with a -, derekening sluitm et delraud, bedriegen,te kol't doen;- the
een t.;to befaced with a -,vooreen
revenue (eustoms), de belastingen
t. staan.
(douanerechten)ontduiken;-of,bedelile1,(berglenqte,pas.
dr
ieglijk onthouden, beroven van.
defileII,verontrelnigen,bevuilen;fjig-j delrauder, bedrieger, ontduiker.
schenden,bezoedelen.
defraudm ent, bedrog, fraude, ontduiking der wet; - of taxes, belastingdefilem ent, verontreiniging, enz., zie
defile lI.
ontduiking.
Engels H andelswoordenboek
li

defray
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defray,bekostigen;betalen,dragen,bestrnden (v.kosten); - the expenses
out of the profits, de kosten uit de
winst bestrijden.
defrayal, bekostiging, enz.,zie defray.
defrayer, bekostiger.
defraym ent,zie defrayal.

defrost,ontdooien (v.vlees).

delay
te;peopleofevery-,mensen vanelken

rang en stand;to a- (
gemeenz.j,zi6
t
o a high (thelast)'
v;toacertain -,
enigerm ate,in zekeren zin;to a high
(thelast)-.,inhoge(deAoogste)mate,
buitenmate; - of latitude (Ionglt
ude), breedte-tlengte-lgraad; of
m oisture, vochtigheidsgehalte; - ol
purity,(graad van)zuiverheid; -'of

dett, vlug, vaardig,behendig,handig,
knap; -ly and swiftly,vliegensvlug,
relatzonship, graad van bloedverhandig en vlug.
wantschap.
deftness, vaardigheid,enz.,zie deft.
degum , degom meren.

defunet adj.,overleden;verouderd,af- degust, proeven (om te keuren).
gedaan (v.stelsel,theorie);- com- degustation, (het) proeven.
pany, vennootschap welke heeft op- dehort (
veroud.j,- from,ontraden.
gehouden te bestaan; znw., over- dehortative, dehortatory, ontradend.
dehye ate, ontwateren, dehydreren.
ledenetn).
defy, tarten, trotseren; t(
Jcrou#.l uit- dehydration, ontwatering,dehydrering.
dagen; - definition, zich niet laten

dehytlrator, dehydrator: waterafschei-

-,in hogem ate;in som e> enigerm a-

traging m edebrengen; to m eet with

der.
omschrijven; - deseription, alle beschrijvingtebovengaan;the elimatie dehydrogenation?waterstofonttrekking.
eonditiensthere - the m oststrenuous de-ieer,i
jsbestrilder,-breker (v.vliegtuig).
efoe
d
fotrts
,
h
e
t
k
l
i
ma
a
t
i
n
j
i
e
s
t
r
e
k
e
n
de grootste krachtslnspanning deign, zich verwaardigen; they never
te niet; zie ook com petition.
so nzueh as -ed an answer,zi
jverdegeneraey, ontaarding.
waardigden zich niet eens, een antv
i
oo
r
d
t
e
ge
ve
n.
degenerate ww., ontaarden (in,into),
degenereren,verbasteren;adj.enznw., dejeeted, terneergeslagen,ontmoedigd.
ontaardte),gedegenereerdte).
dejeetion, dejededness, neerslachtig-,
degeneration, ontaarding, enz., zie
bedrukt-, m oedeloosheid.
degenerate.
t
l
e
jure,de jure:rechtens.
delaine, zie m ousseline.
deg
l
ut
i
na
t
e
,
ont
l
i
j
me
n,
he
t
g
l
ut
e
n
ont
trekken aan.
delay c,
)fJzfc.,uitstellen,tegen-,ophoudegradatian, degradatie, enZ., Zz
'& deden, vertragen; wachten (talmen,
grade.
dralen)met;talmen,dralen;uitbli
jVen , op zich laten wachten; to be
degrade,degraderen,verlagen(inrang);
-ed, vertraging ondervinden, uit(doen)verminderen (in aanzien),vernederen; ontaarden; degrading, ook:
' all is not lost that is -ed,
blijven,
uitstel is geen afstel; -ed delivery,
vernederend.
vertraagde levering; it eannotpossidegree, graad, mate, trap; (academische)graad;rang,stand;88-s#., bly be -ell any longer,hetkan geen
88 graden F.; 10 -s ahove (below)
verder uitstel li
jden; we have -ell
z
e
r
o,
1
0
gr
a
den
bove
n
(
O
nder
)
nul
;
r
e
pl
yi
ng
t
o
yo
ur
letter until..., wij
10 -s affrost, 10 g.n vorst;the rise
hebben m et de beantwoording van
has reaehed an alarmœg -,depri
uw briefgewacht totdat
jsstijging is onrustbarend geworden; b) znw.,uitstel;vertraging,oponthoud;
a
- better,een graadje (greintje)be(het) wachten (talmen, dralen); -s
ter;to take one's -,prom overen,een
are dangerous, van uitstel kom t afst
el; the m atter admits of (brooks)
yraad behalen;hy-s,langzamerhand;
m a -?tot op zekere hoogte;in zekeno -,de zaak kan geenuitstellijden;
ren zln;good (useful) in its-,goed
great(aeonsiierable)-iseaused(0e(nuttig)in zijn soort;notin theleast
easioned)by..,grootoponthoudwordt
veroorzaakt door...; to entail-, ver-,in hetminstniet; in (to)amarked

del credere

211

deliver

(eonsiderable,some)-,(aanzienlijke,
enige)v.ondervinden;without(further) -, with the least possible -,
onverwijld,zonderuitstel;- indelivery, etc., v. in de (vertraagde)af-

ground. zich op gevaarlijk terrein
bewegen;these goods require - handlinw dçzegoederen moeten uiterst

rente voor te late betaling.
del eredere, del credere; to stand -,to
undertake the -, d. staan; - agent

delight znw.,genoegen, genot, verruk-

zorgvuldlg worden behandeld;

in

eolouring,fijn van tint.
levering enz.;svith little or no - to delieateness,zie delicacy.
traffie, m et weinig of geen opont- delici
ous,heerlijk,verrllkkelijk.
houd van het verkeer; - interest, deli
et,delict,vergri
jp.

(eommission),d.agent (provisie).
dele(ajgek.:d), deleatur-,schrapteken.
delegacy, afvaardiging; aanstelling a1s
gedelegeerde; delegatie.

delegate cdj.en znw., gedelegeerdte),
gemachtigdte), afgevaardigdte), gecommitteerdte); ww., delegeren,afvaardigen, opdragen, m achtigen; one's powersto, zijn bevoegdheden
overdragen (delegeren)aan.
delegation, delegatie, enz.,ziedelegate
f
'
f
lfc.;opdracht;(Wrzzcr.ookj = deputation.
deletw (uitlschrappen,doorhalen (ook
jig.j,radéren.
deleterious, schadelijk; verderfelijk,
giftig.

ki
ng; to take (have) - in, behagen
scheppen in; ww., verrukken, behagen; strelen'
, we are -ed to learn ...,
hetverheugtonszeer,te vernem en...;
weshallbe -ed to..., het zalons een
groot genoegen zi.jn..
.;- im behagen

scheppen (genotvinden)in;-edwith
(at),verruktover:
delightful,verrukkelljk,heerlijk.
delimittate),afbakenen,degrenzenvaststellen van.
delim itation, afbakening,grensregeling.
delineate, schetsen, ontwerpen; (
.j
ig.)
scllilderen.

delineation,schets,tekening;(/fg.)schildering.
delinqueney,plichtverzuim,-verzaking,
overtredlng,vergrijp.
delinquentadj.,schuldig,nalatig,plicht-

deletion, schrapping, enz., zie delete;
vergeten;znw.,overtreder,schuldige,
delinqtlent.
Coupure.
deliquesee, vervloeien, (weglsmelten
Deslafltadt),oi
-l,(war
e
)
,
De
l
f
t
s
aa
r
de
we
r
k;
D .e slaolie;zie ook tileznw.
(ook jig.j.
delipuescence, vervloeiing, (weglsmeldel
i
be
r
a
t
e
ad
j
.
,
we
l
o
ve
r
wo
ge
n;
(
vas
t
l
beraden;bedachtzaam ,bezadigd,betlng (ook jig.j.
daard'
, Opzettelijk,moedwillig'
, -ly, deliquescent, vervloeiend, (weglsmel-

ook:na rijp beraad'
,f
z,,
f
'
c.,overwegen;
overleggen,beraadslagen,delibereren
(over,on,upon).
deliberatioa, beraadslaging,deliberatie
(over, upon); overweging, beraad,
overleg, beleid; bedaard-, bedachtzaamheid;on mature-,narijp overleg.
deliberative, beraadslagend; - eomm it-

t
ee (body), commissie van beraad;
- vote,raadgevende stem .
delicaey, fi
jnheid, enz., zie delicate;
delicatesse, lekkernij; finesse; table
d.s, delicatessen.
delieate, fijn, uitgezocht, keurig; lekker; teer, zwak, fijn; fijngevoelig;
kieskeurig'
, kies, delicaat, netelig;
to suggest -ly ...,een zachten wenk
geven om ...; to be treaëng on -

tend (ook jig.j.
deliriolzs,ijlhoofdig,dol;-priees,waanzinnige prijzen.
deliteseenee,latente toestand.
delitescent, latent.

deliver,bevrijden,verlossen (van,uit,
lrom); (af-, in-, op-, uitlleveren;
(overlgeven,overhandigen,terhand
stellen;afgeven Look: - over, up);
uitreiken; bezorgen, (overlbrengen;
bestellen (v.brievenl;lozen (v.pomp
enz.);- goods,goederen (aflleveren,
zie ook good ca); - a message, een
boodschap afgeven (overbrengen);
(to.be) -ed free domicile, vrij aan
huis,francobestem ming;- into one's
hands, afgeven,bezorgen;- oneselt

o1,uitinggeven aan Linz.lang onderdrukte mening);- up,afgeven,-1e-

deliverable
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dem and
veren;zie ook lecture znm.,paym ent deluder, m isleider,bedrieger.
deluge znw., zondvloed, overstrom ing
bj,speech,weight ca),e.a.
deliverable, leverbaar,te leveren; af te
Look jig-), stroom (/ïg.),wolkbreuk;

Yeven (aan,to).
ww-, overstromen (ook jig-j, overstelpen.
dehverance, bevrijding, verlossing;
uiting, uitlating; uitspraak, vonnis delusion,misleiding,(zinslbegoocheling,
(v.jury).
waantvoorstelling), dwaling, dwaaldeliverer: bevrijder;bezorger.
be
grip;to be(labour) undera -, in
een waan verkeren.
delivery c),(afllevering;bezorging,bestelling,afgifte, overhandiglng, ter- delusive, delusory, misleidend,bedrieghandstelling; overgave; overdracht;
lijk,begoochelend.
ook. lossi
ng; mode of-, wijze van delustre, ontglanzen.
levering; term , time, term s of -, del
ve Lveroud. en dial.j f
'
fJgz., delven,
l-sterm i
jn,-tijd,-voorwaarden;tobe
(omlgraven;(/fg.)(nalvorsen;plotse(eonstitute,represent) good (had)-, l
ing dalen (v.weg enz.);znçfz.,kuil;
rim pel.
(goed,niet)leverbaar zijn (v.effecten);good (bad)-seeuriiies,(inlcou- demand J.
) çcw'., eisen,vorderen,verte waarden; to receive (full) - o1, langen (van,of,from);vereisen;(zcI#.)
vragen (van,o1, lrom); if cireum(zonder manco)ontvangen;to take
- of,irtontvangstnemen,aannem en;
stanees so -, indien de omstandigheden dit vereisen; your personal
- ofa ledure(speeeh),(het)houden
van een lezing (rede);zieook future
interests - that..., uw persoonlijke
belangen brengen m ede, dat ...; zie
J,
)
,
s
hor
t
cz),e.a.
ook price ca),requirement :),e.a.
bj m et voorz., transler (transferable)
by -, overdracht (overdraaqbaar) h,)znw.,eis,vordering,verlangen;(aanldoor eenvoudige overhandlging;
vraag (om,naar,îor); ook: exploit;
supply an4 -, vraag en aanbod; in
by lirst-,metdeeersteposttbestelling);by express -,perexpresse (be(great, ever increasing) -, (veel,
steeds meer) gevraagd (in trek,gestelling); for -, op levering; in
monthly (l.s, in (bij) maandelijkse
zocht);it is in Koot
l (slow,poor) -,
erisveel(weinig)vraag naar;on -,
partijen;on -, op l.;ook:bij overgave (overhandiging);eash (payable)
opvertoon (zicht);the-for,devraag
naar;de behoefteaan;- for paym ent,
on -,ziecash ca);on - of,tegen afaanm aning; - for higher wages, eis
gifte (overgave)van;bij(afllevering
van; zie ook collect.
tot loonsverhoging; the -s of the
arket, de behoeften der m arkt;I
c)samenst.,(goods)- book,expeditie- m
boek; - charge,bestelloon (v.tele- have m any -s on m y purse,er wordt
gram ); - contract,(aflleveringscondikwijls een beroep Op mijn beurs
tract; - fee, bestelloon; - man, lo%edaan;Ihavehad many -s on my
per, loopknecht, besteller; - note,
tzm e ot late, er is den laatsten tijd
reçu,bewijsvan aflevering;- offiee,
veel beslag gelegd op mijn tijd;
kantoor van afgifte (aflevering);bezie ook fll11 c);- draft,zichtwissel;
stelkantoor; - order Lafgek.:D/0),
- note, aanmaning (v. belasting);
zie ook loan cg)en price ca).
volgbriefje; - pipe (valve), afvoerpijp (-klep);- schedule,programma èu) met adJ'., brisk -, levendige (na)ste (geregelde)
van leverinj; - van, bestelwagen; Vraag; eonstant stva
erke v.; fair -,
- weight (ze!#.),zie landed.
vraag; eager
delta, delta; - m etal, d.m etaal.
flinke (tameli
jke, goede) v.;heavy
deltaie, delta....
(large)-,grotev.,increased-,grotere
deltoid, deltavormig.
(meer, vermeerderde) v.; keen -?
levendige v.; a pretty large -, vril
delude, m isleiden, bedriegen; - into,
veelv.;lim ite; -,beperkte v.;little -,
verleiden (verlokken)tot; - oneself
weinig v.; lively -, zie brisk -;peri
nt
o
t
he
be
l
i
e
l
t
ha
t
.
.
.
,
z
i
c
h
wi
j
s
ma
ke
n
dat
m anent -, zie constant '
w'
, persistent

dem andable,
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dem urrage

-,
gestadige (aanhoudende)v.;pro- demo
lish,afbreken,slopen; (/fg.) om gressive -, toenem ende v.; seasonal
verwerpen, vernietigen.
-,seizogns-v.;slackened(slaekening) dem olisher, sloper.
-,vermlnderde (afnemende) v.;wild demolltion,(het)afbreken,enz.,ziedem olish; to sell for -, voor afbraak
- y enorr;e V.
verkopen.
tw?œ.,toaccedeto(complywith)
èa)me
ligen;to ereate a denzon.a - 1or work,een werkezel.
a -, een eis inwil
-, vraag scheppen;the - is rapidly demonetization, (het)ontmunten,buiinereasing, de vraag neemt sneltoe;
ten omloop stellen.
to make (high) -s (of), (hoge)pisen dem onetize, ontmunten,buiten om loop
stellen.
stellen (aan); to meet a -, zze to
satisfy a -;to meet (supply) the -, de
mo
nstrable,aan tetonen,bewijsbaar.
in de vryag voorzien; to satisfy a -, dem onstrant, m anifestant.
een eis lnwilligen;aan een eis (ver- demonstrate,(aanltonen,demonstreren,
eiste)voldoen;to satisfy the -, aan
bewijzen,betogen;een betoging (dede vraag voldoen;a - sets in, er
mons
tratie) houden; it yfleetively
- s.
ontstaat Vraag.
.,hetlaatopafdoendewnzezien...;
demandable, opvorder-, betaalbaar.
one'sfeellngs,zijn gevoelensuiten.
demandar
nt, eiser;verzoeker.
demonstration, bewijs,betoogting),dem
ons
tratie;m anifestatie;vertoon;t@
demantoid (garnet),ziegarnet 1.
demarcatw afbakenen,-palen.
bewijs
how
(prove) to afdoeende
demareation, afbakening; line of -,
eling znw.
zen (aantonen); zie ook faa
demonstrative, bewijzend, ntonend;
grenslijn.
dem ean 1, - oneself, zich gedragen
betogend?bewijs-,aantoonbaar;aanschouwelljk;demonstratief;- power,
(
ho
ude
n)
.
dem ean II, verlagen, vernederen; bewijskracht; to be - of, bewijzen,
onen, uiting geven aan.
oneself, zich verlagen (vernederen). deaant
m onstrator, dem onstrator; m anifesdemeanour,houding,gedrag,wi
jzevan

optreden.
tant, betoger.
dem erit, tekortkoming, fout, gebrek, dem oralizytion,demoralisatie;thestoek
feil; zie ook m erit znw.
marketisin:stateof-,degeldmarkt
is gedemorallseerd.
demeritorious, onverdienstelijk, afkeurensw aardig.
de
mo
ralize,demoraliseren Look beurst.j.
dem esne, domei
ntgoed), grondbezit; demote (gemeenz.t, degraderen,terugs
t
e
l
len.
(vast)eigendom;(/ïg.)gebied,sfeer,
terrein; Royal (Crown) -, kroon- demotion f
gemeenz.),degradatie,terugdom ein; State -, staatsdom ein; to
stelling.
dem uleent, verzachtend (
hold in -, in eigendom bezitten.
middel).
denzur WW.,bezwaar makèn,bedenkindemi
j
ohn,
ma
nde
,
be
mande
f
l
e
s
,
ba
l
lon.
gen hebben; protesteren (tegen,to,
demisahle, overdraagbaar.
at
); (jur.)exceptiesopwerpen;znw-,
bezwaar, bedenking, protest, tegendemiseznw.,overdracht (bijacte);verwe
rping, exceptie;without-, zonder
making (bij testament); overlijden;

- eharter,charterwaarbijdebevrachbedenkeh (bezwaar,aarzeling).
demnrrable (jur.),aan exceptie ondert
e
r
t
i
j
de
l
i
j
k,
nl
.
voo
r
den
duur
der
overeenkom st, eigenaar van het gehevig.
huurdeschip wordt;ww.,overdragen; demurrage, (overll
iggeld;staangeld (v.
verm aken; ontruim en.
wagons); provisie van de ,,Bank of
and''voor de uitgiftq van geld
demi
afssts
and,
jon, ont
(het
s)
lag.
neerleggen (v. ambt), Engl
tegen ongemuntgoud; to ineur -, in
demit, neerleggen (v.ambt), aftreden, liggeldvervallen;daysof(on)-,overontslag nemen.
dém odé, dem oded, uit de m ode,ouderwets,

ligdagen; to be on -, overliggen; on postal parcels, liggeld voor postpakketten.

flem urrant
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demurrant (jur.b
),wie een exceptie opw erpt.
demurrer (jur.),exceptie.
demy Lqjk. e.: demy-meiium paper),
kleinm ediaan(
PaPier).
denarius (r?z:...denarii),penny (pence),
ajgek.:d.,bt
jv.:64.
denarp tientallig'
, - scale, t.stelsel.

departm ent

dense,dicht,compact;q
'
gemeenz.)dom,
onbevattelijk'
,- fog, dichte mist;ignoranee, gPOVO onwetendheid; population? dichte bevolking.
denseness, zzc density.
density, dichtheid,enz.,ziedense; - oï

eharge Lelectr.j,d.van de lading.
f
zJœ.,(inldeuken;-etl,gedeukt;getand.

dent znw., deuk, indruk, indeuking;

denationalize, de nationaliteitsrechten
ontnem en.
dentifrice, tandpoeder,-pasta.
denaturalize, denaturaliseren.
denudation,ontbloting,enz.,ziedenude.
denature, denatureren, ongeschikt m a- denude, ontbloten, blootleggen; - of,
ken voor de consumptie.
ontdoen van; beroven van (recht
deniable, loochenbaar.
enz.); - the market of its supplies,
denial,ontkenning,(verlloochening,dévoorraden (geld)aan de m arkt ontm enti; weigering; to give a flat -,
trekken;- oneselfofallresponsibility,

alle vgrantwoordeli
jkheid van zich
botweg ontkennen (weigeren, afwijafschulven.
zen);I willtakeno-,ikwilvangeen
weigering horen.
denuneiatw zie denounce.
denigrate,zwart m aken .(ook ji
denuneiation, zie denouncem ent.
g.).
denuneiative, denuneiatory, aankondidenigration,zwartmalting (ook jig.j.
gend,enz.,zie denounce.
denim, soort (zware,grove)keper.
denizen znw.,bew oner;genaturaliseerd deny, ontkennen,(
verlloochenen,desburger; ingeburgerd vreem d woord
enz.; ww.,naturaliseren; inburgeren.

avouëren; ontzeggen;weigeren, onthouden; - oneself, zich ontzeggen;

denominate,(belnoemen,betitelen,een

belet geven;he would not (was not
to) be denied, hijli.
etzich niet af-

naam geven;-t
l, genaamd.
denomination, benam ing,naam ,naam -

geving; bedrag;coupure (v.effect);
lixed -s,vastecoupures;in -s of $
100,instukken (coupures)van $100;
bank-notes of the same -, bankbiljetten van dezelfde grootte;zie ook
reduce :).

schepen; we were denied aceess, de
toegang w erd Ons Ontzegd: a faet
not to be denied, een onloochenbaar
feit;wem ust- ourselves the pleasure

ofmeeting4ou atX,wijkunnen tot
onze spijtnlet hetgenoegen hebben,
u te X te ontmoeten;zieooknoadj.
denom inational, zie education.
en right ca).
denom inative, benoem end.
deodorization, (het) reukeloos maken,
denominator, noemer ('
V'
. breuk),Zl&
(het)ontsmetten.
deodorize, reukeloos m aken, ontsm etook reduce.bj.
denotation, aanduiding.
ten.
denotative,- of, aanduidend, duidend deodorizer,middelom reuk teverdri
jven, ontsm ettingsmiddel.
Op.
denote,aanduiden,-wijzen,duiden op; deoxidate, deoxidize, zuurstof onttrekaangeven; betekenen'
,hy Kflegal tenken aan.
der'' is -d sueh m oney as..., m et depart, vertrekken (naar,for), weg-,
heengaan (ook ji
,,wettig betaalmiddel'' w ordt geld
g.. v an, from);-ed
aangeduid hetwell
t....
gl
o
r
y
(
g
r
e
at
ne
s
s
)
,
verganegrootheid;
dénouem ent,ontknoping,afloop.
f
r
om,
o
okk
a
f
wi
jken van (regels,
denounee, aankondigen,-zeggen,voorgewoonte,werkwi
jze).
spèllen; aanklagen, -brengen,aan de dèpattm ent,afdeling,departem ent,w erkkring, terrein, gebied, departem ent;
kaak stellen; uitmaken (voor); opm inisterie, departem ent, vgl. agrizeggen (v.verdragl;(in M ezicojeen
concessieaanvrage indienen voor.
culture, commerce, economic c#j.,
dènouneem ent, aankondiging, enz., zie
educat
ion;(onderldeel;head of a -,
denounce.
ook: -. m anager. zie departm ental;

departm ental
215
deposit
the heads of -s, de afdelingschefs;
dergeschikts;onderhorigheid;m v.ook.
.
ex-ship sales are praetieally a - of
toebehoren; bi
jgebouwen; dubieuze

theforwardsystem ofdoinrhuslness,
ex-schip verkopen zijn feltelijk een
onderdeelvan termi
jn-leverantie zaken;- storets),zie departmental.
departmental,departem ents...,departeme
ntaal,afdelings...;- head (chief),
afdelingschef;to do thework -ly,het
werk in eigen beheer uitvoeren (v.
rijks- en gemeente-instellingen);
storets),warenhuis.
departm entalize,in afdelingen enz. in-,

(mogelijke)activa (inkomsten).
dependent adJ'
., afhankelijk (van, on,
upon);tomake - on,laten afhangen
(afhankelijk stellen) van; znw., zie
dependanis
dephlegmator, dephlegm ator.
dephosphorize,phosphorvrijmaken.
depict,(aflmalen,(aflschilderen.

depietion, afschildering.
depicture, zie depict'
, ook = depiction.
depilate, ontharen.
verdelen.
depilation, ontharing.
depa
rtur
e,
afwi
jki
ngvertrek'
,heengaan (ook/fg.); depilatory, ontharend (middel).
(van,from);a new -,iets deplenish, ledigen.
nieuws, een geheel nieuwe richting deplete,ledigen,laten leeglopen;llitputten; dunnen, verm inderen; -d, ook:
(koers); a - from routine practiee,
uitverkocht;to get -d,opraken;- the
een afwijkingvan den gewonen gang
balance, het saldo verbruiken; -d
van zaken;- platform (quay),perron
(kade) van vertrek.
markets, uitgeputte (lege) markten;
to work with -d staffs,metonvoltallig
depasture,afweiden,(laten)weiden.

de
pauperate, (doen)verarmen.
depauperation, verarming.

depauperize,uitdearmoede opheffen.

ëepend, afhangen (van,on,upon);vertrouwen,rekenen, staat m aken,zich
verlaten (op,upon);(zcî#.)(nog)hangende zijn (v.proces,wetsontwerp
enz.);that -s,dat hangt er van af;
this (largely) -s on the question
whether...,dithangt(grotendeels)af
van de vraay of...;-upon one'sown
efforts, op zlchzelfaangewezen zijn;
these figurescannotbe -ed upon ior
accuraey, men kan op (de juistheid
van)deze cijfers nietaan;eaeh ease
m ust - upon itsown faets, elk geval
wordt naar zijn mérites beoordeeld.
dependability, zie dependableness.
dependable,betrouwbaar; waarop m en
zich kan verlaten.
dependableness, betrouwbaarheid.

dependant,afhankelijk persoon;ondergeschikte; my -s, degenen voor wie
ik heb te zorgen, die van mij afhankeli
jk zi
jn.
dependence,afhankeli
jkheid(van,onyupon),samenhang,verband;vertrouwen
(op,on);theseraw materialsaretheir
ehief -, zijzijn voornamelijkop deze
grondstoffen aangewezen;in - (jur.),
(nog)hangende.
dependency,zeld.= dependence;iets0n-

personeelwerken;-dstocks(rexrves),
uitgeputte voorraden (reserve).

depletion, lediging,enz.,zie deplete;to
suffer -, uitgeput raken.
depletive, depletory, ledigend,enz.,zie
deplete.
deplorahle, betreurenswaardig; bedroe-

vend,jammerlijk,erbarmelijk.
fleplore, betreuren,bejammeren.
deplume,ontvederen,plukken Lookfig.j.
depolarize, depolariseren; Ljig.jschokken, verstoren.
deponent, wie een (beëdigde of schrift
elijke) verklaring aflegt,deponent,
getuige.
depopulate, (
zich)ontvolken.
depopulation, ontvolking.
deport, - oneself, zich gedragen.

tleportment,gedrag(ooktechn.j,houding,
(wijze van)optreden.
deposable,afzetbaar (uit ambt).
deposal,afzetting (uit ambt).
depose,afzetten (uitambt);(onderede)
ve
rklaren, getuigen (dat, that, to
...i
ng); getuigenis afleggen.
depo
s
ittz1)znw.:depositie,bewaargeving,
dépôt; stortlng,gedeponeerd bedrag,
inleg, deposito; waarborgsom , pand,

prolongatie; stqtie-, staangeld (op
fust); neerslag, afzetsel, bezinksel,
aangeslibdegrond,laag (v.ertsenz.);
-s, ook: depositogeld; -s and with-

depositary
deprivable
216
A awalg, inleggingen en terugbetalin- depository,bewaarplaatsqookjfg.);ook=
depositary.
gen;bank of -,zie c); to make a -,
een bedrag stortçn, geld deponeren depot,dépôt;pakhuis,stapelplaats,em -

(inleggen);torecewe-s,geldzndepoporium; (Amer.,veroud.jstation; holder, dépôthouder.
sito nemrn;tosellthe- (beurst.),de
prolongatle executeren;to withe aw depreeate, (ten sterl
tste)afkeuren,ver@ne's -,ZI
*J
@R deposito opvragen (opoordelen,(krachtig)opkomen tegen,
ernstig w aarschuwen voor, diep bezeggen).
ca) met JdJ'.,additional -, bijstorting;
treuren.
generalaverage -, dépo
-tvan averij depreeation, afkeuring, enz.,zie depregrosse; -s called,opgevraagde depocate; protest.
sito's; lixeë -, deposito m et opzeg- depreeatory, afkeurend,enz.,zie depreging; ore, tin, etc. -,lood-, erts-,
cate.

2nz.laag;savings bank -(s),spaar- depreeiate:depreciëren,inwaarde(doen)
dalen; ln discrediet brengen; kleilnlegtgingen); sealet
l -, gesloten
dépo
-t; unseale; -, open dépôt; zie
neren, onderschatten; -ll stoeks, geook public bjen safe 11:).
deprecieerde(gedrukte)fondsen;-l)y
ca) met voorz.en verbind.,on -,à (in)
10 % , 10% in waarde verminderen
deposito; eapital on -, d.kapitaal;
(achteruitgaan).
interest on -s, d.
rente; m oney on -, depreeiati
op, depreciatie, (waardelverd.tgeld);to plaee monq on -(with,
mindering;afschrijving (wegenswaarat),geld in d.geven (bn);to reeeive
devermindering); kleinering, geringmoneyon -,ziec1);- at(on)eall,d. schatting;- (ofcurreney)?depreciazondervoorafgaandeopzegging;- at
tie; to place to -, afschrilven; - in
notiee, d. m et opzegglng; - at one
value, waardevermindering; - for
m onth's notiee, d. met een m aand
w ear and tear, afschri
jving wegens
o
ko
pz
rt
ee
ggi
n ng; at short notice, d. op
slijtage; zie ook provide for.
termijn;- On eurrentaeeount, depreeiatory, geringschattend, verkleid. op rekening-courant.
nend.

:) œœ.. (neerlleggen, plaatsen; (zich) depress, (neerldrukken (ook/ïg.);depri(aflzetten, neerslaan, (doen) bezinm eren, ontmoedigen, ternerrslaan;
ke
n,aanslibben;deponeren (bij,with), -ed, flauw, gedrukt, gedeprlmeerd;
in bewaring geven, storten,in depohe market (prices,the tendeney),
sitù (dépôt) geven (bij, with); op- d detmar
kt(pri
jzen,stemming)drukken.
slaan (in dépôt); zie ook security. epression,(neerldrukking,enz.,ziedec) samenst., - aeeount, depositorekepress;druk,gedruktheid,neerslachtigning; speeial- account,geblokkeerde
heid; flauwe ytem ming, inzinking,
rekening; to release the - aecount,
depressieg malaise (ook: general -),
de blokkering opheffen; - hank, d.slapte; dlepte, holte;to experieneea
bank; - bill,bewijs van overdracht
pe
riod (eyele) of -,eentijd (periode)
(bewaargevingly-book,d.boekiooà:+
van m alaise doorm aken; eeonom ie
spaarbankboekle;- eall,d.rentemet
(trade)-,malaise,depressie;thepresdlrecte opvraging; - notice, d rente
ent- oftrade (economic-),theprevailing -, the - prevaibng atpresent,
me
d
t
opz
e
gg
i
ng;
r
at
e
(
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
),
.
de heersende m .; --proof seer ities,
rente; - reeeipt, d.bewijs, bewijs
van storting;- slip,bewijsv:nstorfondsen welke aan de i gem ene
ting (inleg); - warehouse, de'pôt;
deprrssie weerstand bieden.
d warrant,d.bewijs,-certificaat.
depresszve, drukkend.
epositary,bewaarnemer,depositaris. depressor, the m ortgaged ship is a rate
deposltion, depositie: schmftelijke of
-, verhypothekeerde schepen drukbeëdigde verklaring; bewaarqeving, ken de vrachttarieven.
G dépôt;afzetting(ditambt);bezlnksel. deprivable, advantages of whieh one is
.

epositor, inlegger; bewaargever,deposant, wie in deposito geeft.

not -, voordelen w aarvan m en niet
kan w orden beroofd.

deprival
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deseentl

deprival,(het)beroven,enz.,zfedeprive. schip (wrak); ldzzzer.lplichtverzaker.
deprivation,beroving,verlies;a great-, derelidi
on, verlating, (het) onbeheerd
een gevoelig verlies (doorsterfgeval, laten; aanslibbing; (jur.j derelictie;
ook = delinquency.
ontslag enz.).
tleprlve, - o1, beroven van, be-,ont- deride,bespotten,bespottelijk maken.
nem en,onthouden; to he -d of, ook: derision,(
belspottting),hoon,voorwerp
derven,ontberen,verstoken zijnvan; van spot;to be in -,bespotworden:
we have heen -d of your orders for
to have (1101d)in -,denspotdrljven
m et,honen;to bring lnto -, bespota length of time, wij hebben sedert
geruimentijd-geenordersvanunlogen
teli
jk maken.
ontvangen; a person of the op- derisive, derisory, (
belspottend,spot-..;
portunity of ...inw iem and de gebespottelijk; derisory offer, bespotlegenheid benem en om .
telijk aanbod.
depth, diepte (ook jig. en v. à/cur); derivable,verkrijgbaar (uit,from ),afhoogte (v.rand,boord e.d.); (fdchzà. leidbaar (van,from).
ook) holte; the length, width and - derivation, afleiding, enz., zie derive;
of the eases, de lengte, breedte en
herkomst.
hoogte der kisten; 30 feet in -, 30 deri
vativec#j.,afgeleid;znw.,afleiding,
afgeleid woord; derivaat; petroleum
voetdiep;tobe(get)outof(beyond)
one's -? geen grond m eer voelen,
and its -s, petroleum en de daaruit
verkregen producten.
boven zljn krachten gegaan zijn,zich
op glad ijs wagen, zich op vreemd derive, afleiden (van, uit,from);ontterrein voelen.
lenen,verkri
jgen(aan,van,uit,from),
depurate,zuiveren; zuiver w orden.
(beltrekken (uit,from);(aflstammen,
depuration, zuivering.
voortkomen, -spruiten (van, uit,
depurative,zuiverend (middel).
from );it -sits namefrem,hetontdepurator,zuiverinqsinstallatie:
leent zijn naam aan; - profit (an
deputation, deputatle, afvaardlging.
ineome) from, voordeel (een inkodepute, afvaardigen: overdragen (v. derme
n)trekken uit.
ogate, zich verlagen,ietsdoen waartaak,bevoegdheid);Direetorsmay their lunctions to ..., Com missarissen
door men zi
jn reputatieschaadt; kunnen hun functiesoverdragen aan.
from , afbreuk doen aan,benadelen,
deputize, (voor iemand) Waarnemen, verkleinen, afdingen OP, verkorten
lnvallen (
voor,for).
(v. rechten); (jur.) derogeren aan
deputy znw., afgevaardigde, gedepu(bepalingen,recht,wet);- from oneteerde; (plaatslvervanger (
met volself (one'sposition),zijnstand (rang,
macht), gevolmachtigde;cdj.,plaatswaardigheid)niet hooghouden.
Vervangend, Waarnem end, 0nd0r..., derogation, schade, verkorting, verlavice-.-,substituut... (ook: ...by -); ging, verkleining, vgl.derogate; af- ehairman,vice-voorzitter;- judge, breuk (aan,of,ook:from,to).
rechter-plaatsvervanger.
derogatory, benadelend, verkleinend,
deraeinate,ontwortelen,uitroeien.
verkortend, afbreuk doende (aan,
derail, doen ontsporen (derailleren); from,of,to).
de
r
riek, laadboom, kraan,bok; boor(zeld.) ontsporen = to be (get) -ed.
derailm ent, ontsporing;
des
te
oant
ren fc(pe
f
zz.t
,r
ui
olt
ewe
umwi
idenni
n (ove
ngj
r.,oll,upon);
derange, (verlstoren, ln de war brenZTtW ., uitweiding.
gen (sturen),derangeren.
derangement, (verlstoring, enz., zie deseend,(neerldalen,neervallen,-komen
derange.
enZ.* afdal
en Look/ïg.),zich vernedederatize, ontratten.
ren' opkomen (
v. mlst); toevallen
dereliet adJ'
., onbeheerd, verlaten;ver(doorerfenis)(aan,to,
);- a river,een
waarloosd; (Xzzzdr.) zijn plicht ver- rivierafzakken;tobe -ed(zeld.:to-)
zakend;- vessel, zie znœ.;znw.,onl
rom,afstammenvan;-(uplon,overgaan op,kom en aan; Overvàllen.
beheerd goed, verlaten (onbeheerd)

deseendant
ieseendant, afstamm eling.
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deslre
deslderate, verlangen,begeren,het ge-

des
eendible,deseendable, erfelijk,kunmis gevoelen (betreuren) van.
nende overgaan op.
deslderatum (?zze.:desiderata),desideradeseent, (neerldaling,enz.,ziedescend; tum .
helling; val; afstam ming, afkomst; design ww.,ontwerpen,schetsen,opzetten, inrichten'
, zinnen op, voorhebovergang (bij erfenis).
ben,bedoelen,in den zin hebben,bedeseribable,te be-,omschrijven.
deseribel be-,Omschrijven.
ogen; bestemmen, aanwijzen (tot,
deseriptzon,be-,omschrijving,descripvoo
r,for); -edtly), ook: opzettelijk,
tie; klasse,soort,graad, aard, slag;
met opzet; -ing, ook: intrigerend,
ar
gl
istig;itis -etlto ..,hetisbedoeld,
signalement (ook: personal -); full
er op gericht,moet...;znw.,ontwerp,
-, volledige beschrijving'
, - and
plan;tekening'
, dessin,patroon,m ovaluation,notitieen taxatie (bijveiling);...ofall-s,alle mogelijke...;of
de
l
;
f
i
gt
l
ur
(
v.
handelsmerkl; opzet;
any -,van welken aard ook;ofasimidoel,bedoeling,voornem en,oogm erk
lar -, gelijksoortig; zie ook baffle,
(gdfc.in ongunstigen zfn);book of-s,
beggar f
zzf
zz.,defy,sale #).
staalboek;to have -s upon ..., iets
descriptiverbe-,omschrijvend;-booklet
in zijn schild voerentegen...;whether
(pamphlet),(boekjemet)beschrijving; by aceident or -, hetzij bij toeval
of m et opzet; in -, van dessin;
- matter, beschrijvende tekst (op
fault in -, constructiefout.
tekening enz.); - wordts),omschrijving.
designate ww., aanduiden,aanwijzen'
,
desert I JdJ*
., woest, verlaten, onbebestemmen (tot, to, for); noemen,
woond;znw.,woestijn,woestenij'fcfzz-, bestempelen;-d as(by thenameof),
duid als; or if you prefer so to
(moedwillig) verlaten Look v.post), aange
- i
t, ..., of indien u het zo wilt
weglopen van,in den steek laten Look
v.werk), deserteren (van,uif); his
noem en,of zo m en wil,
designation, aanduiding, enZ., ZL
4
& depr
e
s
e
nee
o
f
mi
nd
-e
d
hi
m,
z
i
j
n
t
e
ge
nw oordigheid van geest begaf hem .
signate.
desert11(gem.?zze.),verdienste(jfg.);to designer, ontwerper; (ontwerplteken aar, dess
getone's-s,zijn verdiendeloon krijinontwerper (v.behangsel
gen; rewarded aeeording to his -s,
enz
.
)
;
i
nt
r
i
gant.
naar verdienste beloond; to puff desilverize, ontzilveren.
w ares beyond their-,waren onm atig desirabil
ity,wenselijkheid;to reeognize
ophem elen.
(urge) the - of, de w.inzien (betodes
erti
on,
(het)verlaten,en'
z.,ziedesert
gen)van.
1 w'
fzz.'
, desertie.
de
s
irable,wenselijk; highly -,zeer (in
deserve, verdienen;- wel
l(ill)of,zich
hoge mate) gewenst.
(geenszins) verdienstelijk maken desirableness, zie desirability.
jegens;-llly,naarverdienste;terecht; desle c,
) fzzf
<z.,verlangen, wensen,behe has been -dly deprived ofauthorgeren, Verzoeken; aS -d, Overeenity, ziJ
-n bevoegdheden ZiJ
'n hem
koms
tig uw (zi
jn enz.)wens, gelijk
t
ereciht
nonc)
ae,
n; zieook deserving,
verzocht; ookk naar verkiezing; if
cons
deront
atioh
d
notice ca),e.a.
(speeially) -d,desverlangd,op (speeserving,vgl.deserve;verdienstelijk:to
c
iaal) verzoek;to leave mueh to be
be - of, waardlig) zijn, verdienen;
d,veel te wensen (overllaten;itis
- of a better cause, een betere zaak
(not)aIlthateanbe-d,hetlaatniets
waardig.
(wel wat)te w.over; the informadesieeant,opdrogend (middel).
tion -d, de verlangdeinlichtingten);
x
t
l
i
l
l
k
,
a PeKSOn to ..., Verlangen dat
desieeate, (op-, uitldrogen; -d
m elkpoeder,gedroogde m elk.
iem and..., iem and verzoeken om ...;
desieeation, (op-,uitldroging.
it is just the -t
lthing, hetis juist
desiceative,zie desiccant.
wat
wi
j
moe
t
en
he
bben.
desieeator, drooginrichting,-m achine.
bjznw.,verlangen,wens,begeerte,ver-

desirous
zoek; my earnest
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destroy

dqo
wz
thrzeandi
ll ng,
posst
ihl
ereve
(tr
he
dere expeditie,
ut
mos
t
)
-,
there was a growing - to ...,hetvernaet bekwam en spoed.
langen om ...werd steeds levendiger; btsamenst.,-boat,advi
esjacht;-book,
expeditieboek; - box,actentrom m el;
tobuy,kooylust;keen-,sterkverlangen;aecordmg toyour-,atyour-,
- ease, a.tas;- date,verzenddatum ;
Volgens uw Verzoek, Op uw verlan- goods,ijlgoederen;-ingmaehines,
vouw-, enveloppeer-,zegelm achines'
,
gen;by -,op (speciaal)verzoek (ver- m oney, spoedpremie; premie voor
langen);animatellbythe - to ...,gedreven door het verlangen om ...; to
minder laad-en/oflosdagen;- note,
entertain the - ..., den w ens koesteadreskaart (voor postpakket), postren ...;zieookgovern,gratify,signify.
pakketformulier.
desirous,verlangend:begerig (naar,o1); desperado, desperado.
t
o be - of ...ing (to ...),verlangen, desperate, wanhopig, hopeloos; niets
w ensen , er naar streven ....
ontziend, vertwijfeld, roekeloos; desist,ophouden!afzien,aflaten (met, attem pt,wanhopigepoging;the goods
van, from); (yur.) desisteren (van, are -ly wanted? wij zitten om de
goederen te spmngen.
from);I mustrequestyou to - from
such adions in future, ik verzoek u, desperation, wanhoop, vertwi
jfeling,
roekeloosheid.
de
rgelijkehandelingen in hetvervolg
achterwege te laten.
despieable,verachtelijk.
desistance, (het) ophouden, enz.,zi
e
de
spieableness,verachtelijkheid.
desist.
despise, verachten,versm aden.
desk,lessenaar,bureau;lezenaar;loket; despi
te,spijtligheid),wrok;-,(in)- of,
t-zlrzzcr.lredactietbureau); the -,zie
i
n
weerwilvan,trots,...ten spijt.
N work; high -, ziestanding -;pay despoil, beroven (
van,of),plunderen.
-, kassa,betaalkas;roll-top -,cilin(most eager) -,
mijn levendige(innige,vurige)wens;

derbureau; standing -, hoge lessenaar;two-sided -, dubbelel.;to pay

despoliation, beroving, plundering.
despond, m oedeloos worden,beginnen

te wanhopen (aan,of).
atthe -,aan dekastophetkantoor) despondeney, m oedeloosheid.

betalen; - chair, bureaustoel; - set, despondent, moedeloos, mistroostig.
tafeltelefoontoestel;-work,kantoor-, despot: despoot.
despotlc, despotisch.
schrijf-,administratiefwerk.
desolate adJ'.,verlaten,eenzaam ;woest, despotism , despotism e.
l
taal; troosteloos; f
zzm., verwoesten, desquamate, (
doen) afschilferen.
Ontvolken; troosteloos m aken.
desquam ation, afschilfering.
desolation, verlatenheid,enz., zie des- dessert, dessert; - spoon, d.lepel.
olate.
destination, (plaats van) bestem ming,

despair znw.,wanhoop;to be (almost)
in -, (bijna) wanhopig zijn; ww.,
wanhopen (aan,of);-ing,wanhopig,
in yertwi
jfeling.
despateh c,)ww.,ver-,afzenden,expediëren;(metspoed,vlug)afdoen (afhandelen); they - asteamer (train)
atfrequentintervals,zi
jlaten dikwijls
een boot varen (een trein lopen);
znfzz.,ver-,afzending,expeditie;spoed,
haast,bespoediging,(vlugge)afdoening (behandeling); spoedbericht,
dépeche, officieel bericht; expeditieonderneming; to have (meet with)
a quick -, vlug alkedaan (afgehandeld) worden; for further -, ter

destinatie; final(ultimate) -, eindbestemming;country(port)of-,land
(haven)van bestemming;the letter
never reaehed its -, de brief heeft
nimmerzijn b.bereikt;at(theplaee
of) -,terplaatse van b.,ter destinatie.
destine,bestemmen (voor,to,for);-d,
bestemd (voor,for);voorbeschikt.
destiny,bestemming,(noodllot.
destitute, behoeftig, nooddruftig;verstoken,ontbloot (van!of).
destitution, behoeftigheld, enz.,
destitute;gebrel
t (aan,of).
destroy, vernietigen, vernielen, verwoesten, te niet doen, verdelgen,

lestToèTer
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determ ination
uitroeien; bedervcn; the flrst tsopy
kleinste bi
jzonderheden; in more

may be -ed,deeerstecopie(het eerste exemplaar) kan worden vernie-

tigd.
destroyer,vernietiger,enz.,zie destroy;

torpedpjager.

tlestrudibllity, vernietig-, vernielbaarheid.
destruetible, vernietig-, vernielbaar.
destruetion, vernietiging, enz.,zie de-

stroy; onderganq.

destruetive, vernietlgend,enz.,zie destroy;destructief'
,slopend; verderfe-

l
ijk (voor,of,to);- eritidsm,afbrekende critiek.
destruetor,vernietiger,enz.,ziedestroy;
vuilverbrandingsoven.

deisnt
ueotud
e,onbrtlik;to fall(drop,pass)
-,in o.geraken.

(greater)-,meerinb.n.;togo(enter)
into -(s), in b.n (détails) treden;
to g? into grèat- (about a matter),
tot ln kleinigheden afdalen; œœ.,in
bi
jzonderheden (omstandig) mededelen, opsomm en, uitvoerig vermelden (verslag doen van); detailleren;
ook: aanwijzen (v. personen, voor
een bepaal; doel);-ed aeeount (report, etc.), gedetailleerd (uitvoerig,
omstandig) verslag enz.; -ed cataI
orue,uitgebreide cat
alogus.
detam , aan-,
af-, OP-, Vast-,
achter-,
terug-, tegenhouden; ook:aanhalen,
confisqueren; -e4 by fog, door
m ist opgehouden;- som ething from
a person? iem and iets onthouden.

detainer (!ur.), achter-, onthouding;

desulphur, desulpherate, Gesulpherize,
aanhoudzng,aanhaling(v.goederen).
ontzwavelen.
deted, ontdekken, bespeuren, op het
desultoriness, (het)onsamenhangende,
spoor kom en; opsporen; betrappen
enz., zie desultory.
(op,in ...ing).
degultory, onsam enhangend, los, on- deteetable,teontdekken,enz.,ziedetect.
m ethodisch,ongeregeld,van den hak deteetion, ontdekking, enz.tzie detect;
op den tak springend;terloops,vluchto e8fape -,niet aan het llchtkom en.
tig.
deteetor (techn.j, detector; verklikker.

detaeh,losmaken,afzonderen (ook/ïg.; detent,pal,(opllichter,klznk.
van,from);losraken;uitzenden, de- detention, aanhouding,enz.,zie detain;
detentie,oponthoud;onwettige onttacheren; ltnippen (v.coupons); along the perforated line, langs de
houding; expenges inmxrred for the ol our m en, kosten ontstaan door
geperforeerde lijn afscheuren; -ed,
het ophouden onzer arbeiders;- of
los;vrij;vrijstaand (v.huis);objeca ship, ook: beslag op een schip.
tief,onbevangen (v.oordeel,opinie);
of a -ed m ind, onbevooroordeeld, deter, afschrikken, af-, terughouden
onbevangen.
(van,from ).
detaehable,afneem baar,los te m aken; det
ergent, zuiverend (middel).
scheidbaar,afscheurbaar (v.coupons deteriorate, slechter (minder) maken
e.d.);- motor,aanhangmotor.
(worden), verslechten, in kwaliteit
detaehm ent,losm aking?enz.,ziedetach;
achteruit(doen)gaan,bederven,schaden; ontaarden.
onbevanyenheid,oblectiviteit; afzijdigheid; lsolem ent;tobeon -,gede- deterioration, verslechting, el1Z., Zte
deteriorate; bederf.
tacheerd zijn.
detail znw.,détail,bijzonderheid,klei- determ ent, afschrikking,enz.,ziedeter.
nigheid, bij-omstandigheid; onder- determ inahle, bepaalbaar.
deel;opsomming,(omstandig)relaas; determ inant adJ'.,beslissend; znw., b.e
factor.
-s,ook:finesses;(furtller) -s,nadere
bi
jzonderheden;a matterof(amere) determ inate, bepaald,vast, beslist, afdoende.
-,bijzaak;wereferfor -g to..,voor
nadere bijzinderheden verwijzen wij determination,bepaling,enz.,zie deternaar...; in -, om standig, uitvoerig,
in détails; in every -, tot in de
finesses,totin alleonderdelen;in the

m ine; determ inatie'
, besluit! beslissing; beslist-,vastberadenheld'
,richting, koers,stroming!neiging'
,einde,

minutest (smallest) -s, (tot) in de

afloop;(fnz.J'
ur.)beëlndiging.
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determ inative
deviee
determ inative adJ'., bepalend; kenm er- detri
mental, nadelig,schadelijk (voor,

kend;znw., bepalend (kenmerkend)
iets.
determine, bepalen, vaststellen (ook
techn.,v.gehalte,sterkte enz.);uitmaken, (doen) besluiten, beslissen,
tot een besluit komen; drijven,bewegen (tot,to);Linz.jur-j(beleindigen; -d(ly), vastberaden,-besloten;

to).

detrital,detrited,afgesleten,-geschuurd,
- gesl
epen.

dekition, afslijting, afschuring, afslijping.
detritus,afslijtsel,afgeschuurdgesteente, rotsafval,puin.
detune (radioj, iets van de juiste
the dem and -s supply, het aanbod
afstemming afwijken.
regelt zich naar de vraag, de vraag devaluate, zie devalue.
devaluation,devaluatie.
devalue, devaluëren.
devastate, verwoesten; -d areas, Verw oe:tq gebieden.
(lirmly)-dto...,ik ben vastbesloten
om ...;-ll elfort,vastberaden poging; devastation, verwoesting.
bepaalt het aanbod; the Board of
Direetors shall- whether...,de Raad
van Com m . bepaalt, of...; T am

(uplon, besluiten tot; - (uplon develop,(zich)ontwikkelen,ontplooien,
ontvouwen,zich uitbreiden;aan den
dag leggen,ten toon spreiden;exploideterrent, afschrikkend (middel,voorbeeld);a high Bank Rate is a - to
teren (v. mijn, petroleumterrein
eredit expansion, een hoog bankenz.),ontyinnrn;ontwikkelen (pAof.);
disconto staat de credietverruim ing
tot ontwlkkellng komen (brengen);
in den weg.
(dz?zcr.)aan het licht brengen (kodetersive, zui
verend (middel).
men);kindly let us know how the
detest, verfoeien.
m atter -s, gelieve ons om trent het
detesu ble, verfoei
verdereverloop der zaqk op dehoogte
lijk.
detestation,verfoeiinq,afschuw;tohold
te houden; the fortnkhtly gerviee
has praetieally -ed into a weekly
(have) in -,verfoelen.
one, de veertiendaagse dienst is
det
i
nue
(
j
u
r
.
)
,
o
nwe
t
t
i
ge
ont
houdi
ng
van goederen;action of -, eis totteeigenli
jk reeds een weekdienst geruggave van eigendom ,revindicatie.
worden; the m arket has -ed a
tendency to ..!, de beurs vertoont
detonate, (doen)ontploffen.
allengs een nelging qm .-..
det
onat
i
ng
,
c
ap
,
s
l
a
ghoe
dj
e
;
gas
,
knalgas; - powder, donderpoeder; developer L
phot.j,ontwlkkelaar.
-

ing, besluiten oln ....

...

signal, knalsignaal.
detonation, ontploffing,knal.

de
tonator,
slaghoedje;knalsignaal.
detour, de
-tour, omweg,bocht; om haal.
detraet, - lrom , af-,ontnem en; afdoen

aan (waarde, nut,verdienste enz.),

development, ontwikkeling, enz., zie
develop;verbetering, verbeterd pro-

duct;-s,verloop,(belloop,wending
(van zaken); eapable of -, exploitabel, vatbaar voor uitbreiding enz-;
further -s, het verdere verloop; to

verkleinen,afbreuk doen aan,kleinéawait -s, afwachten (hoe de zaak
ren;withoutwishingto - in any way
verloopt, zich zalontwikkelen);to
from ..., zonder ietste willen afdoen
wateh -s,zien hoedezaakverloopt,
- f
r
om
a
r
i
gh
t
,
aa
n
e
e
n
r
e
c
ht
aan...;
er attentop blijven;- schemes,uztafdoen.
breidingsplannen.
detraetion,ontnem ing,enz.,ziedetract; deviate,afwi
jken (van,from);afdwalen;

from one'seourse(scheepv.t,uitden
devi
ation, afwijking; Lscheepv.j (het)
uitden koers gaan,verzeiling;deviat
ot nadeel (ten nadele)van;without
tie (v.kompas).
- t
o, zonderschadevoor, zonder na- deviee, plan, oogmerk; middel, (uitldeel te berokkenen aan; ook = withvinding, toestell bedenksel, kunstgreep, list;dessln,tekening,figuur,
out prejudice to.
lasterting).

detraetive, kleinérend;lasterend.
detraetor, lasteraar.
detrim ent, nadeel,schade;to the - of,

-

koers gaan.

devil
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?atroon;devies,motto,leus,ingen-

zous -s, vernuftige vindingen; the
m ost m odern -s of artifieial light,
de allernieuwste toepassingen van
kunstlicht; they were left to their

diam etrica 1

- one's attention (energy: time) to,
zijn aandacht(krachten,tljd)wljden

aan;this issue is specially -d to H olland? dit num m er is speciaalaan N

gewljd;it would require more space
own -s,zijwarenuitsluitendop zichthan can be-l
ltothesubjed,hetzou
zelf aangewezen'
, men liet hen hun
m eer plaats vorderen dan voor dit
(eigen)gang gaan.
onderwerp kan worden ingqruimd.
devil, duivel, wolf (in spinnerij); zie devotion,toewijding,gehechtheld;- to
ook dozen.
duty, plichtsbetrachting.
@*
devious, afgelegen; kronkelend;afwl
l- devour,versli
nden,(jig.ook) verteren,
kend, afdwalend; om slachtig; -ly,
langs een OmWeg' by - m ethods,
op slinkse W iJ'ze', - way
, Om Weg.
devzsable, te bedenken'
, bedenkbaar;
legateerbaar)vgl. devise.
devise ww.,be-, uitdenken, verzinnen,
beram en; overlèggen; verm aken,1e-

opslokken.
dew znw., dauw; vocht; - point? d.-

punt;fcfzz.,(beldauwen,bevochtlgen

de-wax, ontparaffineren.
dexterity, behendigheid, enz., zie dex-

ttelrous.
dexttelrous, behendig, handig, bedreV en (
gateren (v.onroerend goed,vgl.bein,at):rechts.
queath);- means (a plan,schem e), dextrin, dextrlne.
middelen (een plan)beramen (ont- dextrose, dextrose: druivensuiker.
werpen);znw.,erflating,verm aking. dholl (fn#.),streng (kokosvezels e.d.).
(v. onr. goed, vgl.bequest);testa- dthlow,Arabisch vaartuig.
m entaire beschikking.
diaeritie c#j., onderscheidend, onderdevisee,legataris,vgl. devise.
scheidings... Lookl-al);znw.,onderdeviser, verzinner,uitdenker,beram er.
devisor, erflater, vgl. devise.
devitalize, de levenskracht ontnem en
aan .

devitaminize, de vitam inen ontnem en
aan .

devi
trify, ontglazen, ondoorschijnend
m aken.
devoid, ontbloot, verstoken, beroofd

(van,of); not - ofdanger,nietzon-

scheidingsteken.
diaeresls, deelteken,trem a.
diagnose, diagnoseren,de diagnose op-

maken (van) (ook jig.j, vaststellen,

constateren,nagaan.
diagnosis, diagnose.
dlagnostieadJ'
.,diagnose...;znw.,sym ptoom .
ëagonaladJ'.,diagonaal;sterkgekeperd

(v. stoffen), diagonaal; --built
Lscheepv.j,kruiswerk;znw.,diagonaal;
d.tstof) (ookk- cloth).
luëren (bijversterf); overdragen (v. diagram , diagram ,schets,figuur,schewerk).
ma,schem atische (graphische)voordevolution,devolutie,enz.,ziedevolute.
stelling.
devolve, overdragen (
d
i
ag
ram m atic, schem atisch,graphisch.
op,
on,
upon)
;
ë agraph, tekenaap.
(
up
lo
n,
(
doe
n)
ove
r
gaa
n
o
p,
ne
e
r
komen Op; afschuiven op; toevallen dial, zonnewi
jzer'
, wijzerplaat (00*: (komen) aan; the duties (responsiplate); (fcfc/.) nummerschijf; Lradioj
schaal.
bility) devolving upon him, de op
hem rustende plichten (verantwoor- dialed: dialect.
delijkheid).
dialectletal), dialectisch.
devote, (toelwijden, bestemmen (aan, diam antilerolts,diam anthoudend.
voor,to); overgeven,-leveren (aan, diameter Lajgek.:dia), diameter,midto); doemen; -d, toegewijd, verdellijn.
knocht,gehecht;gedoemd;- oneself dam etrical, diam etraali. -ly opposed
to, zich wijden (geven) aan, zich
(to),lijnrqchttegenovergesteld (aan);
der gevaar;zie ook novelty.
devolute, overgaan, toevallen, devo-

bezighouden m et;the area -4
1to flax
eulturw het gebied dervlasproductie;

in - opposltion to,in l.e tegenstelling
m et.

diamond
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diamond c)znw.,diamant;ruit;d.letter
(&1/a punt);British (Cornish,eteo) -,
(soorten) bergkristal; eut -, geslepen d.;rough -? ruwe d. (ook /fg.);
itis - eut -,zilzijn aan elkaargewaagd; to eleave (split) a p een
d.kloven;to cuta -,een d.snljden;
to mount(set)a -,een d.'zetten;to
polish a -, een d.slijpen;adJ'.,diam anten'
, ruitvormig.
,
bj sqm enst., eem ent, diam antkit'
- claim, d.mijnconcessie; - eutter,
d.snijder,-werker; - cutting, d.slijpen,-bewerking; --eutting establishment (factory), - polishing workss
d.slijperij; - drill, boor met d.;dust, d.yruis, boort; - editiom d.uitgave(ln d.letteren klein formaat);
field,d.veld;- knot(scheepv.j,valreepsknoop; - m ine, d.groeve; point,graveerstiftmetd.punt; (gcœ.
mv.:) schuine spoorwegkruising; polisher, d.slijper; - powder, zie'w

dilfer
enee,de voorzichtigheid gebiedt,dat

wij onsnietin dezaak mengen;they
ean - prices,zijkunnen vragen wat
zij willen; wewillnothe-d to, wij
laten ons niet de wet stellen; zie
ook circum stance;znw.,voorschrift,
bevel;inspraak,ingeving; the ms of
eonscience,destem van hetgeweten.
dietation,dictaat'
,dictee,hetgedicteerde;voorschrift,bqvel; to take down
a (from)-seen dlctaatopnem en;to

write to (from,under,at)(one's) -,
schrijven naar d. (wat iem and dicteert).

didator! dictator.
did atorial, dictatoriaal, gebiedend.

dledr
tion,
dictie,wijze van zeggen,vooracht.
didionary,woordenboek; - eataloguw
catalogus m et opschriften oftitels in
alfabetische volgorde, als in een w .

ëctum

(rzze.: dcta? dictums), uit-

spraak,gezegde;zïe ook obiter.
dust; --shaped, -wise, ruitvorm ig; didadiw didactisch; m atters -, zaken
- working, d.bewerking.
waar m en iets uit kan leren.
diam ondiferous,zie diam antiferous.
die 1, dobbelsteen, teerling (rzzf
7.:dice,

diaperznw.,diëper,blokjesgoed;servet,
handdoek enz.van diëper;ww.,schakeren: met ruitvorm ige figuren inleggen, weven, beschilderen enz.;
-ed lm en,zie znf
zz.'
,- work,m ozaïek.

diaphanous, doorzichtig,-schijnend.
diaphragm ,diaphragm a.
diary, dagboek; agenda.
diatherm ie, diathermisch.

zie tzftfqcrl; muntstempel; snijblok,
kussen,tap;neut;(z?ze.:-s); the iseast,de teerling is geworpen;to be
(set) upon the -, op hetspelstaan
(zetten);- sinker,stempelgraveur.
dieII,sterven (aan,of);-(away,dowm
off,out)? (af-,uit-,weglsterven fook
jig.),kwljnen,verflauwen;neversay
-

1geef den moed niet op !; --hard,

diatribe, schimprede, hekelschrift (op, wie tot het einde toe volhoudt,Onon,against).
verzoenlijke (in politiek enz-).
dieledrie adJ'., diëlectrisch, niet-geleidibasie (chem.j,tweebasisch.
dce znw., dobbelstenen, vgl. die I;
dend;znw.,niet-geleider.
ziqook load :);f
zzf
zz.,dobbelen;scha- diem , zie per.

keren,m etdobbelsteenfiguren versie- Diesel,- engine,Dieselm otor;- engined,
ren pfm erken;- away,verdobbelen.
uitgerust met D.n; oil, D .olie.
diehroism,dichroïsm e:tweekleurigheid <esnon (
jur.),dagwaaropgeen rechtszaken worden behandeld;(/ïg.) dag
(
v.
kr
i
s
t
al
l
e
n)
.
diehroseope, dichroscoop.
welke niet m edetelt.

diet1'
,dieet;spi
jze,voedsel.
dieker 1, tiental (inz.v.huiden).
dicker 11 t-d.?zzer.l znw., ruilthandel), dietlI, rijks-,landdag.
transactie; geschacher; fcf<z., ruilen; dietary cJj., di
eet..., voedsel-..; znw-,
dieet,rantsoen, voedselregeling.
schacheren.
dicta,zie dictum .
differ,verschillen (van,from);het niet
dictate f
vflz., dicteren'
, vöörzeggen, ineens ZiJ
-n (met,with,from ...in...);
geven;(jig.jvoorschrijven,dicteren, van mening verschillen (met,with);
gebieden, decreteren, de wet voorthey agreed to -, zij gaven het op,
elkander te overtuigen; - largely
schrijven'
, prudence -s non-interfer-

dillerenee
dilfidenee
22i
lrom , sterk verschillen Van.) this -s
(
ve
r
kr
i
j
ge
n
e
n
Z
.
)
;of
a
c
ce
s
s(deteel
... i
lying
verschilt
tion, sale, ete.
), moeilijk toegankeirom
n Zove
rnreapp
Van
...toda
@*@#
tdit
he
t geldt
verkopen enz.
lijk (te ontdekken,
).
*
voor...;zie ook widely.
dllfieulty c),moeililkheid,bezwaartlijk-

dillerenee znœ., verschil (met, from,
with),onderscheid;geschiltpunt);differentie, koers-,prijsverschil; voorof nadelig saldobijdéport,spanning
(:eursl.); a mamke; (considerable,
great,pronounced,wide)-,eengroot
(aanmerkelijk)v.;toadjust(arrangw
settle) a -, een geschil bijleggen
(vereffenen,beslechten);thatmakes
a -,datmaakteen v.;that m akes all
the dat maakt een zeergrootv.;it
m akes no
het m aaktgeen v.,het
m aakt niets uit;- in quality,priew

heid),lasttighçid),moeilijke (lastige)
positie;there is no - aboutthat(gdmeenz.j,daar isgeen bezwaartegen;
grave (serious) d.s, ernstige (grote)
moeilijkheden;finaneial (peeuniary,
monetary) d.s,financiële (geldelijke)

m .n; to be in d.s, in m .n verkeren;
involved in ë.s, in m .n gewikkeld;
the d.s we are up againsty de m .n

waarmede wij hebben te kampen;
zie ook up c,
a).
bj metww.,some d.sarose, er deden
zich moeilijkheden voor; the d.s
weight, ete., kwaliteits-, prijs-, geattaehing to (assoelated with). de
wichts- enz. v.; - of opinion, m em .n verbonden aan; tbed.seonfronti
ng them, de m.
nings-v.;zieooksplitc)en strikecal;
n waarvoor zij.zich
ww.,onderscheiden (van,from),diffe- geplaatst zien,zie ook confront; to
eope with a -, een m .het hoofd bierentiëren;Lbeurst-jvereffenen (bijde
den;to encounter d.s, op m .n stuirescontre).
different, verschillend, onderscheidend
ten, m .n. ondervinden; to entail
(van,lrom,to);anders,ander (dan, (peeuliar) d.s,(eigenaardige)bezwaren m edebrengen;to experienee eonfrom, to); to be markedly -, aansiderable - in ...ing, grote m .n
merkelijk verschillen;a- caleulation
from yours, een andere berekening
ondervinden m et het ...; to extridan de uwe;we are of a - opinlon,
eate 1om (help outof) a -,uit een
wijzijn eenanderemeningtoegedaan;
m .redden (helpen);to befaeedwith
d.s, zich voor m .n geplaatst zien,
- readings,afwijkende lezingen; zie
voor m .n kom en te staan; to get
ook think c)en widely.
into d.s,in m .n geraken'
,to get over
differential adj.,differentieel;kenmerkend;differentiaal; - ealeulus,diffea -, zie to surm ount a-;to give rise
to d.s,tot m .n aanleiding geven;you
rentiaalrekening; - duties (rates,
tarifl),differentiële rechten (tarief); willhave no - in ...ing,hetza1u geen
ZnW.,differentiaal.
m.(bezwaar)opleveren...;tomaked.s,
ëflerentlate,tzich)ondsrscheidenytdoen)
(allerlei) m.n (bezwaren)maken;to
m ake head agaœ st a -, zie to cope
verschillen, verschll (ondersqheid)
with a -; to m eet a -, een m . het
makqn (tussen); (zich) verschlllend
ontwlkkelen(vormen,Kedragen,voorhoofd bieden,opheffen;to m eetwith
4.s, m .n ondervinden;to obviate d.s,
doen),(zieh) differentlëren;to be-4
1
bezw aren ondervangen,m .n ontgaan;
ag
ai
ns
t
,
a
c
ht
e
r
ge
s
t
e
l
d
wor
de
n
bi
j
;
between ... and ..., onderscheid
to overeom e a -, zie to surm ount
m aken tussen ... en ...; to he -d
a -; to presentd.s,bezwaren (m.n)
from , verschillen van.
opleveren; to put grave 4.s in the
dlfferentiation, onderscheidinq, enz., way of@*@; grote m .n in den weg legzie differentiate; differentiytle.
gen;to raise d.
s,m.n opwerpen (madiflieile (Fr.),difficiel,moeilllk tevolken); to remove (solve)d.s, m.n uit
doen (overtuigen enz.),lastig.
den weg ruim en;to surmount (tide
O fieult, moeililk? lastig,bqzwaarlijk; over) a > een m. te
boven kom en
exeeedingly-,ulterstmoeilljk(lastig),
h
(overwinnen);zie ook labour œfc.
oogstbezwaarlijk;-to answer(pro- O lidenee, schroomtvalligheid),gebrek
aan zelfvertrouwen.
eure,ete.),moeili
jk tebeantwoorden

diffident
225
d1m
diffident, schroom vallig, enz., zie dif- dlgnltp waardigheid;beneath one'g >
fidence.
beneden zijn w.; to stand (be) on
diffluent, vervloeiend.
one's -, op zijn point d'honneur
staan.
diffuse adJ'.,verspreid,verstrooid;wijdlopig, omslachtig'
, - light, diffuus digress, afdwalen L
ook/fg.;van,from);
uitweiden (
l
i
c
ht
;
f
c
f
.
c
.
,
(
z
i
c
h)
ve
r
s
pr
e
i
de
n,
ui
t
ove
r
,
on).
spreiden, -zenden, -storten, -gieten; digression, afdwaling,enz.,zie digress.
diffunderen; -d(Iy), ook: wijdlopig, digressive, afdwalend,enz.,ziedigress.
om slachtig, diffuus.
dike znf
zz.,sloot,gracht,kanaal;dijk,

tuffusetdlness, verspreidheid; wijdlo-

wal, dam (ook jig.j; - burst, dijk-

pig-, verwardheid.
breuk; - reeve! d.graaf, heemraad;
diffusibility,diffusieverm ogen.
ww.,indijken,lndammen (ook jig-j;
diffusible, diffunderend,verspreidbaar.
m et een sloot enz.om geven.
dilfusion, verspreiding,enz.,zie diffuse dilapidate,in vervalgeraken (
brengen),
œW7.; diffusie.
verwaarlozen; verkwisten'
,-1
1,havediffusive, (zi
loos, ontredderd, vervallen, bouw ch)verspreidend,enz.,zie
diffuse œ f'f7.;wi
vallig'
,uitgewoond.
jdlopig.
diflusiveness,zie diffuse(dlness.
dilapidation, verval, enz., zie dilapi-

dig çf'f
&'.,(uit-,Oplgraven,delven,(om)spitten, rooien (v.aardappelen); down, ondergraven,-mi
jnen; - for,
ui
t
vor
s
en,
o
ps
c
har
r
e
l
e
n;
- in, (zich)
ingraven,inkuilen'
,- out, uitgraven,
opde
lven; (/ïg.)uitvorsen; opscharrelen; oprakelen,voorden dag halen;
- uP.Zie - Out;0Ok1 OP-,OPOn-,Om -

dateàook;puin.

dilatabllity, ultzetbaarheid.
dilatahle, uitzetbaar.
dilatation,uitzetting,enz.,zie dilate.

dilate,(zich)uitzetten,verwi
jden'
,uitwe
i
de
n
(
ove
r
,
upo
n)
.
dilation, zie dilatation.
dilatoriness, getalm , enz.,zie dilatory.

graven; opbreken (v.weg); zie ook dilatory,talm end,totuitstellen geneigd;
diggingen pitznf
zz.;znw., (het) gra(jur.) dilatoir;.
- in paying,traag in
ven enz.;stoot;(jig.jsteek (op,at). het betalen.
digest f'
vzfc., verteren,verwerken'
, ver- dilem ma,dilem m a;to be in a sad -, in
bruiken; verkroppen, slikken, VOPgrote verlegenheid (in een lastig d.)
werken, overwegen, overdenken;
verkeren;zie ook horn ajznw.
assim ileren, rangschikken, system a- dil
i4ence, ijver,vli
jt.
tiseren; digereren:zachtlaten koken dil
igent, ijverig,vlijtig.
of weken; well--ed, weloverwogen dil
uent,verdunnend (middel).
e ww., verdunnen, aanlengen,
(-doordacht);- under proper heads, dilut
ordenen; znw., com pendium , overmerlgen, VerWaterenj (dOen) Verzicht, (jur.)digesten,pandecten.
f
lauwen, verslappen (ook jig.); -d
digester,digestiefmiddel;rangschikker;
doctrines, verwaterde theorieën; lahour,geschoolde w erkkrachten ge(Papin's)-,Papiniaanse pot.
digestibility, verteerbaarheid.
deeltelijk doorongeschoglde ofvroudigestible,(licht)verteerbaar.
welijke vervangen; adJ., verdund;
di4estion,(spijslvertering,digestie;(/ïg.) flauw, slap, verwaterd.
verwerking,enz.,zie digest ww.
dllution, verdunning, enz.,zie dilute;
digestive,digestief (middel).
verdunde oplossing; - (ot labour),
vgl. dilute mm.
digger, (goudlgraver, delver; excava- diluvi
al, diluviaal.
teur.
diluvium , diluvium .
digginp graverij;-s,goudveldten).
di
gitd,vl
ngertbreedte);cijferbeneden10. dlm adJ'.,donker,m at,dof;schem erig,
digny, w aardigheid verlenen,verhefwazig;flauw,zwak,onduidelijk,vaag;
fen, onderscheiden, vereren (met, hi
s glory isgrowing -, zijn roem is
aan het tanen;ww.,donkerenz.worwith);dlgnified,waardig,volwaardigheid;dignified withthenameof(gcœ. den (maken),vandenglansberoveld;
iron.j, gesierd met den naam van.
overschaduwen; temperen (v.autoE ngels H andelswoordenboek
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O eet

znw.,(inldoping,enz.,zief
cœ.;tapsel
'
(uit één inkervlngv.booml;buiglng;
inclinatie (v.magneetnaald) Look.
.of the needle);inzinking (v.terrein);
schapenwasmiddel'
, (tallow) -, vetkaars'
, to have a into a book,ete.,
aannem en; -ed sketch, m aatschets;
zie œfc.'
, to take -s (in a tank),
zie ook attain.
(tanklmetingen verrichten.
dimidiate, gehalveerd.
diplom a, diplom a.
diminish,(doen)verminderen,afnemen diplomaey, diplomatie Look fig.).
(in,inl;verkleinen'
,spits (doen)toe- diplom at, zie diplomatist.
lopen.
diplomatie adj., diplomatisch; diplolicht); beslaan (v.glas) (ooà:to he
med).
dime (Xmer.),1/z:dollartstuk).
dimension tgdœ.rzzç?.),.afmeting,maat;
omvang,grootte,dim ensie;to reaeh
grave -s, bedenkelijke afmetingen
.

diminution, verm indering,
zie
m atiek;- hody,corps diplom atique:
dim inish.
znw., -s, diplom atie.
diminutive adJ'., verkleinings--.; (zeer) diplomatist,diplomaat (
ook jig.).
klein,gering,m iniatuur---;znfc.,Ver- diplom atize, diplom atiek te werk gaan.
kleinwoord.
dipper (fnz. Amer.), schep, pollepel;
dim inutiveness? klein-, geringheid.
puts.

dimity znw.,dlemit (diemetl;adJ'.,die- dire, ijselijk, verschrikkelijk;- necesm iten.
sity, droeve noodzaak.
dimm ish, donkerachtig, enz., zie dim
direct c) adj. en bQ'w.,direct,rechtJd'
J.
s
treeks, onmiddellijk; ronduit, ondlmness, donkerheid,enz.ziedim adj.
om wonden, zonder omwegen, recht;
dim orphiw dim orphous,dim orph.
ad rem , ter zake; zie ook directly;
din znw.,geraas, gekletter; ww., verto send - to (to...-), rechtstreeks
zendennaar;-eom m unication?rechtdo
ve
n
(
doo
r
l
a
waa
i
)
.
dinw dineren; dining-car, restauratiestreeks verkeer, directe verblnding;
wagen;dining-room ,eetkam er,-zaal.
t
he - eontrary (opposite),precieshet
tegengestelde;-evidence?rechtstreeks
dingey,dinghy Lscheepv.),jol.
dinginess, groezeligheid,enz.,ziedingy.
bewijs; - exehange, dlrecte koers;
dingy,groezelig,goor,vuil,dof;obscuur.
- printing,hetbedrukken van stoffen
uit de hand met blokken of rollen;
dinner, diner;- jacket,smoking;- set
(servitte),eetservies'
,- tray,dienbak; --writing eompanies (cssu,
r.),maatwag
t
g
l
on,
di
e
nbak
o
p
r
o
l
l
en.
s
c
ha
ppi
j
e
n
we
l
ke
di
r
ec
t
e zaken
dlnt,ziedent;by - of,door,doorkracht
tekenen;zie ook currentb),mailtz),
van;by - of hard work, door hard
t
r
a
f
f
i
c
z
nw.
,
e
a.
tax ca)
werken.
WW.n richten'
, leiden, besturen'
, geb
)
diode, tw ee-electrodenlam p.
l
e
i
de
n;
be
ve
l
e
n,
voo
r
s
c
hr
i
j
ve
n,
last
dloptrie, dioptrisch.
(
o
r
de
r
)
ge
ven
(
om,
t
o;
dat
,
t
ha
t),
dioram a, dioram a.
aanwijzingen geven;den weg wijzen;
adresseren; I am -e4 to ask you ...,
dip fcm.,(inldopen,(inldompelen,verven(doorindoping);(even)neerlaten; men heeft mij opgedragen,u tevragen...; to be transferred to the X
naar beneden (laten) gaan, (doen)
duiken (dalen,hellen),doorslaan (v.
Co.oras ltshall(may)- (ortosuch
other party as the X Co.may -)y
balansl's
1 cheppen (v.papier),wassen,zuiveren (v.schapen);(gemeenz.j
i
over te dragen aan de X Mij of
n schulden steken, verpanden, verdoor dezeaantewijzen derden;their
aetions are ehiefly -ed by their wish
hypothekeren; (scheepv.) dompen;of ...ing, hun doen en laten wordt
(
up
),
ui
t
,
opne
me
n,
(
ui
t
l
s
c
he
ppen;
- i
nto a book, etc., een boek enz.
in hoofdzaak bepaald door den wens
hier en daar even inzien; - into the
om ..;-(one's)attentionto,(iemands)
future, een blik in de toekom stweraandacht vestigen op; - a letter (a
pen; - into one's purse, in den zak
pareel), een brief (pakket) adrestasten; -ping needle,inclinatienaald;
seren (aan,naar,to);an order -ing
.

direction
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direful, zie dire.

a person to payasum (-ing a sum
to be paid) intoeourt,een bevelom
ee
n bedrag in gerechtelijkebewaring
te geven;- rem arksto, opmerkingen
r
ichten tot (aan het adres van);
-

disagree

dirigible, bestuurbaar (luchtschip).

dirim ent, te niet doend,ongeldig m akend.
d.i
mt, vuil, modder,slijk (ook jig.t;to

ing post, zie direction pest.
fling (throw) -,metkuilgooien (ook
direction, richting'
, bestuur, leiding,
jig.j; --eheap (gcnzcenz.),spotgoedbeheer; t
gdm. rzàe.l instructie, aan
koop; - roads (4?z?cr.),Ongeplaveide wegen.
wijzing, voorschrift, last, bevel
adres, adressering'
, to give -s for, dirtiness? vuilheid,enz.,zie dirty.

ookl voorschrijven; -s for use, ge- dirty adJ.,vuil,smerig (ookfig.);ww.,
bruiksaanwijzing'
,new -s ofinquiry,
bevuilen, vuilmaken (worden); beeen nieuw veld van onderzoek; by -

zoedelen.

ability, Onverm ogen) onbekwaam of
,c'p last(aanwijzing)van;in the- dishe
ofH ull:in derichting van H .;in this
id,onbevoegdheid;(lisqualificatie;

-,ook:ln dit opzicht;op dit gebied;
assuraneeswith - benefits, verzekeimprovem ents in many -s, verbeteringen metinvaliditeitsrisico.
ringen in velerlei opzicht; zie ook disable, onbekwaam (
onbevoegd, on-

step :); - finder, richtingzoeker
(draadl. fcf.); finding, peilstand
van een r.;- post,wegwijzer.
diredive, besturend,regelend,richt....
direetly, zie directtz);gew.:ogenblikkelijk,direct,dadeli
jk,terstond;(gemeenz.j zodra; zie ook proportional
ad'
J. en vary.
direetness,(het)rechtstreekse,enz.,zie
directc).
direetor, bestuurder, leider; com m issaris (v.maatschappij);directeur(v.
instelling);m anaging -, :1: gedelegeerd lid van den raad van beheer,
gedelegeerd comm issaris, directeur

bruikbaar,ongeschikt)maken (voor,
for;om,from ...ing);disqualificeren;
Lscheepv.) takelen'
,-d9ook:invalide;
- d s
hip, ontredderd schip.
disahlement, (het) onbekwaam maken,
enz.,zie disable; invaliditeitè total
(partial)-,algehele(gedeeltelilke)invaliditeit,zie ook perm anent.
dishe
abus
e,uiteen dwaling (den droom)
lpen.
disaeeord,zie disagree en disagreem ent.
disadvantage, nadeel, schade, verlies;
the -s attaching to, de nadelen ver-

(tevens 1id v.d.raad van beheer,
vgl.manager);generalmanaging -,
van beheer (commissarissen), be-

bonden aan;to be (find oneself) at
a -, in het n. verkeren; to be
(plaeed)ata-against!zich in hetn.
(in een nadelige posltie) bevinden
tegenover,achterstaan bij; to take
at a -, overrom pelen, overvallen;
to sellto (at a) -,metschade ver-

toremain onthe-,aanblijven,in het

(voor,to).

directeur-generaal;Board of-s,raad

stuur;zie ook chairm an en prosecution.
kopen; it turned out to our -, het
directorate, directoraat, bestuur; raad
is tot Ons n.uitgevallen.
van com missarissen;directiekantoor; disadvantageous, nadelig, onvoordelig

bestuur(denraadvanbeheer)blijven. disaffeeted, ontevreden, m isnoegd;ondireetorial, directoraal, leidend, betrouw;the -,de malcontenten.
stuurs-...
disaffection, ontevreden-, m isnoegddireetorship, commissariaat.
heid; ontrouw.
diredory adJ'.,besturend,leidend,aan- d. isaffirm,ontkennen; (
jur.)herroepen,
wijzend; znw.,leidraad, richtsnoer; vernietigen, verwerpen.
adresboek,adreslijst;regeringsalma- disaflorest, ontbossen.
nak;t-4zzzdr.l,zie directorate;(trade disalforestation, ontbossing.

and) eommercial -, handelsadres- disagree,nietovereenkomen(met,with),
verschillen; van m ening verschillen,
hetoneenszijn,nietinstemmen (met,
with);nietpassen (bij,with);- to a

boek; telephone -,telefoongids.
directress,directrix,directrice,bestuurster.

diseharge
een noodlottigen invloed hebben op;
- t
erm s, zie ruinous.
s with me, ik kan het klim aatniet disavow,loochenen,nieterkennen,ververdragen.
Werpen.
d sagreeahle adJ'
., onaangenaam ; znw., disavowal, loochening,verwerping,dém enti.
s (gemeenz.j,onaangenaamheden.
disagreeahleness, (het)Onaangename. Gisband, uiteengaan, (
zich) ontbinden
disar eement,gebrek aan overeenstem (verspreiden).
m ing, enz.,zie disagree.
disbelief,ongeloof.

disagreeable
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proposal,eenvoorstelverwerpen (het
e
r nietmede eens zijn);the elimate
-

disallow, weigeren,niet toestaan,zijn disbelieve,nzrtgeloven (aan,in).
goedkeuring onthouden aan,van de disburden, (
zlch) ontlasten (van,of),
hand wijzen; schrappen,verwerpen. (zich) uitstorten (in,into).
disallowance,w eigering,enz.,zie disal- disburse, (
uitlbetalen,uitgeven,voor-,
loAv.
uitschieten.
dlsannul, vernietigen, te niet doen.
disbursem ent, (
uitlbetiing, uitgaaf,
uit-,verschot; -s aceount, uitschotdisappear,verdwijnen;-etlassets,posekening.
sessions-etlLboekh.j,verdwenen be- distee,nr
zie disk.
zittingen.
dis(
ea
scr
hui
d,ve
ten)
r zi
,j
ade
flegge
legge
n,n,
bui
opz
tenij zetten
disappeyranee, verdwijning.
gebruik
disappoint,teleurstellen;verijdelen,my
stellen, wegdoen, opruim en, afdanexpeetation (hopes) was (were) -ed,
ken, afschaffen; uitsluiten, bannen;
I was -ed in my exyedations, ik
uitschieten (bijsortering).
werd in mijn verwachtlng (hoop)teleurgesteld;to be -ing, tegenvallen; diseern, duideli
jk onderscheiden,opm erken, waarnem en, zien, bespeu-ed
l at (in, of,with), teleurgesteld
ren; -ing, ook: schrander,scherpzinover (in,met).
disappointment,teleurstelling;a great-,
nig;-ing taste,fijne smaak.
een grote t. (tegenvaller); to m eet dlseernible,(duidelijk)teonderscheiden,
with a -,t.ondervinden;ook:bedroenZ.,zie.discern.
gen uitkom en.
diseernment, onderscheidingtsvermodisapprohatiom zie disapproval.
ge
n), in-, doorzicht, schrander-,
scherpzinnigheid.
disapprobativw disapprobatory, afkeurend.
diseharge c) WW.,ontladen,lossen (v.
disapproval, afkeuring, afkeurend oorschip oflading)(in,info;uit,from);
deel;to refer to ...in term sof -, zich
lozen (v.water);ontladen,afschieten;
afkeurend uitlaten over; to express
(zich) ontlasten,ontheffen,ontslaan
strong - of. ten strengste afkeuren.
(van, from), dechargeren,décharge
verlenen, kqijting verlenen, kwijtdlsapprove,afkeuren Look:-of);hiseondud isnottobe-4
1ofatall,zijn hanschelden, vrljspreken (van: from),
ontslaan van rechtsvervolglngà af-,
delwijze is geenszins af tekeuren.
disarm, ontwapenen Look /fg.); ontvoldoen; zich kwijten van (pllcht);
takelen.
nakom en (v.verplichting);ontslaan,
disarm am ent, ontwapening.
ontslag verlenen; afmonsteren (van
eenschip,from aship);tfcc#n.lstoom
dlsarrange, in wanorde (verwarring)
brengen.
afblazen;(jur.)vernletigen;zich ontdisarrangem ent, verwarring, w anorde.
l
ade
n (ontlasten);zieookdischarging;
hallast, ballast uitschieten; disarray znœ.,ziedisarrangem ent;f6/m.,
zie dzsarrange.
bi
lls (o1 exehange) (ze!#.), wissels
voldoen; a hill of exehange is -et
l
disartieulate,uit elkander nemen (va1whe
n ..., een wissel wordt nietig zolen,gaan).
(
lisAster, ramp,onheil; -sbefell them, dra...; - a kankmupt,een gefailleerde
zlj werden door rampen getroffen. rehabiliteren; - from liability, zie
disastrous, ram pspoedig, noodlottig,
releaseb)enliability;zieookdutyl:).
desastreus; to affeet to a - extent, bjznw.,lossing, (
het)lossen,enz.,zie

disehaN ing
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c); ontslyg; rehabilit:tie (v.gefailleerde);de
'charge;bewljsvande
'charge,kwijting;delging (v.schuld);afvoer;geloste (gestorte) hoeveelheid;
(uitlmondting);ontklçuringlsmiddel),
vgl. c); whose reeeipts for these
shares shallhe your -, wiens (wier)
ontvangstbewijzen voor deze aande1en teuwerdécharge zullen strekken;
full-,finale kwijting;a good -,een
rechtsgeldige k.;to grant -, décharge verlenen;to obtain one's (a full)
-,d.verkrijgen,(volledig)gerehabiliteerd worden; at the -, bij de
lossing;port of -?haven van lossing,
l.shaven;on-,blj(na)l.;tomy touml
-,
te mljner (onzer)décharge;ships
under -, in 1.liggende schepen; - of
one's duty, plichtsvervulling.

diseontinue
m oeten volledig worden blootgelegd.

t
llscoloup (doen)verkleuren,verschieten, verbleken.
disde
colot
ulratlon,verkleuring;verkleurplek.
ëscomfit,verslaan; (/ïg.)uit het veld
slaan,onthutsen;verijdelen.
discomfiture, nederlaag; beschaming,
verwarring,verbijsterlng;verijdeling.
dlseom lort znw., ongem ak; onbehaaglijkheid; ww-, onbehaaglijk maken,
hinderen.
disZc0n*
omme
nd (ze!#.), afkeuren,mispri
jontraden.
discommode,totlast,zijn,lastaandoen
(bezorgen).
discom pose, verontrusten, doen ontstellen; -1
1, ontdaan.
diseomposure, verontrusting, ontsteltenis, onrust.

c) samenst., - eoek, afvoerkraan; pipe, afvoer-,ontlastpijp;- printing, diseoncert, in de war sturen, verijdehet gedeeltelijk chemisch verwijdelen (v.plannen enz.); doen ontstelren van kleur uit aan het stuk geverfde stoffen;- valvw ontlastklep;
Avater, afvoervvater.
diseharging, berth,losplaats; days,
losdagen; - expenses,lossingskosten;
- perm it, consent tOt lossing..
diseiplinary, disciplinair.
disipline znw., discipline, orde,tucht;
W7647., di
sciplineren.
diselairn, verwerpen, niet erkennen,
loochenen, van zich werpen, afwi
jzen (v. verantwoordelijkheid); af-

len, uit het veld slaan.
disco,
ncertm ent, verwarring,
disconcert; ontsteltenis.
diseonnect, de verbinding verbreken
van, scheiden,losm aken (
van,from ),
los-, af-, uitkoppelen,uit-,ontscha-

claim ; dém enti, afstand.
dselose, de bedekking wegnem en van,

o.verwekken;- engendere; hy ...,o.
alsgevolg van ...;ww-,o.geven,m is-

kelen;afsluiten Ltelej.);-ed,ookllos;
buiten verband; onsam enhangend.
(Usbr
conne
etion, diseonnexion,(het) vereken der verbinding, enz.,zie disconnect;gebrek aan sam enhang.
diseonnector (
techn.),verbreker.
diseonsolate, troosteloos.

stand doen van (aanspraak); - the
authorshipol...,ontkennen deschrij- diseontent adJ'., ontevreden,misnoegd
Ver te zi
jn van @*@*
(over, with); znw., ontevredenheld,
diselaim er, verwerping, enz., zie dismisnoegen;to stir up (engender) -,

onthullen fookjig.),openbaren,blootnoegd makeng
.-ed,zie adj.
leggen,aan hetlichtbrengen,bekend di
s
e
ont
i
g
uous,
nl
etaanteenlsluitend.
di
s
e
ont
i
nuanc
e
,
afbreking,enz.,zie dismaken;openleggen (v.boeken);our
continue.
filedoesnot- sxactly whathappened
in this eonnectzon,in ons dossier be- discontinue,afbreken, staken, ophouvindt zich niets wayuit blijkt,wat
den met,niet voortzetten,doen ophouden, laten aflopen; niet contler precies is geschled; shippers pf
dangerous goods should fully - theu
nuëren;opgeven;opzeggen (v.abonnature t@...,Verschepers van gevaarnement,courantenz.);- the manul
ijke ladingzijn gehouden,denwaren
fadureof...,niet meer (langer)aanaard daarvan kenbaar te m aken aan.
m aken; we would request you to disclosr e,ontdekking,onthulling,enz.,
sendng usthesestatements,wijverzie disclose;aangifte;a full - of all
the facts must be made, de feiten

zoeken u,ons deze staten nietm eer
te zenden.

dlseontinuity
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discontinuity, gebrek aan sam enhang,
onderbreking; leem te.
diseontinuous,onsamenhangend,onderbroken.
diseord znw.,disharm onie,verdeeldheid,
tw eedracht;gem is aan overeenstem -

t
liseoveTy

mede-,aanrekenen,niet (meeltellen;
m ethetnodige voorbehoud aanvaarden; afbreuk doen aan,verm inderen,
onderschatten; verdisconteren,reke-

ning houden met (iets toekomstigs),
reeds bij voorbaat in aanmerking

nemen, van te voren vereffenen,
ming;wanklank (ook jig.);ww.,niet
vooruitlopen Op;ook.
.verkwanselen'
,
harmoniëren, het oneens zijn (met,
these foreeasts are sadly -ed by the
with,from).
lingen worden
discordance,gebrek aanharmonie(over- faets, deze
feitvoo
en rs
lepe
lijlk
door de
weersproken;
eenstemming).
diseordant,nietharmoniërend (overeen- Our gains Were Iargely -ed by ....
onze winst ging voor een grootdeel
s
temmend) (met, with), tegenstrijdig,uiteenlopend;wanluidend.
w ederverlo/en door ...;- the m arket,
discountc1)znw.,korting (bijden koop
op
de markt (conjunctuur)vooruitlopen;war rum om s had already been
vastgesteld); disagio; (wisselldisconto,discontering;5To-,5% korting; -ed,so thattherewasno lurtherdrop,
eash less 1% -, contant met 1%
de oorlogsgeruchten waren reeds in
de noterlngen verdisconteerd, zodat
k.;bank ol-rrate ol-,zie c);no er geen verdere daling plaats had.
given1,vasteprijzen!;30% -.grante4
(allowed) to the trade, wederverko- c)ni
sa
menst., - aeeount, discontore,keng; - bank, d.-, wisselbank'
perq genieten 30% rabat; to lower
(raise) the -,het disconto verlagen
broker, d.-, wisselmakelaar'
, -ting)
business, d.-, wisselzaken; - credit,
(verhogen);- 1oreash,zie ca);- on
d.crediet; - day, d.dag; -ing house,
f
or
wa
r
d
dol
l
a
r
s
,
dé
por
t
op
t
e
r
mi
j
ndollars.
zie N bank; - m arket, d.-, wisselca) metc,
#y'.tbank (rate of) -,bank-, m arkt; - policy, d.polltiek; - rate,
officieel dlsconto; baxlker's -, bankd.lvoet). discontabel, disconteerdisconto. cash -, korting voor contant; extra Yy extra k.; market-,
zld private (
rate of)-;m erehant -,

zie trade -;private (rate of) -?particulier disconto; spedal -, ultzonderingsrabat'
,ook = extra -;trade-,
rabat,k.aan wederverkopers'
,true-,
disconto over de huidige waarde.

dlseountahle,
baar.

discountenance, zijn steun onthouden

aan, niet aanm oedigen, afkeuren,
tegengaan; uit het veld slaan, van

zijn stuk brengen.

discounter! disconteerder,disconteur.
diseourage, ontm oedigen;niet aanm oe-

ca)met voorz.,to be at a beneden
digen;afschrikken (van,from );tegenpari staan; (/ïg.) in discrediet zijn, gaan.
nietin aanzien (trek,tel)zijn;to be discouragem ent, ontm oediging, enZ.,
zie discourage.
(stand)ata - (of10%?at1004 -),
(10 % )disagio doen, (10 % )bene- dlscourse znw., redetvoering) verhanden pari staan; silver eoins w ere at
deling (over,on); ww., spreken, een
- with gold eoins,zilvergeld deed
discours hebben (
over, of, upon);
disagioten opzichtevanhetgoudgeld;
spreken,een rede houden (
over,on).
to issue at a -,beneden pari uitge- diseourteous,onheus,onbeleefd.
ven;priees are subjed toa-of5 % , diseourtesy, onheus-,onbeleefdheid.
ot de ontdekking
op
de prijzen wordteen k.van 5 % dlscover,ontdekken,t
verleend;the sharesm ay also bepaid
kom en;openbaren,onthullen,aan den
up in 11zl1at once under a -,de aandagleggen (brengen),bekend m aken.
delen kunnen ook terstond worden
volgestort tegen vergoeding Van
een k.

btww.,disconteren,indiscontonemen;
(/fg.) buiten rekening laten, niet

diseoverable, te ontdekken.
diseoverer,ontdekker.
4iseovery, ontdekking; Openbaring,

blootlegging (ook jur.);to make a -,
een o.doen.

discredit
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disembog'ue
Order, vertrouwensorder; to
diseredit znw., discrediet;schande, ont
e
e
r
de
)
eer; to fall into -, in d.geraken;
gi
ve a person (full) -power,iemand
, ww., geen geloof
1,carte blanche''geveri.
zie ook reflect'
hechten aan; in d.brengen.
discriminateyonderscheiden(van,from),
discreditable, tot oneer strekkend;
onderscheldmaken (tussen,hetween);
against, onderscheid m aken ten
s
c
hande
l
i
j
k.
disereet, verstandig, om -, voorzichtig
nadele van, achterstellen; diserim inating, ook:scherp onderscheidend,
(in zijn uitlatingen),bezonnen?tact-

vol; discreet;-ly, ook:wijselljk;to
oordeelkundig,scherpzinniy;discrlmmAke a - useolone'seredit(power, inating duties (rates), dlfferentiële
authority,etc.), een gepast gebruik
rechten(tarieven).
maken van zijn crediet (macht,vol- dlserimination, onderscheidingtsvermogen); oordeelkundigheid, doormacht enz.);we shallmake a - use
zicht;onderscheid;differentieeltarief;
of your information, wij zullen van
uw m ededelingen een bescheiden
without -, zonder onderscheid (te
gebruik m aken.
maken);- against,o.tennadelevan,
discrepancy, verschil, gebrek aan overachterstelling; - in lavour of, o.ten
voordele van, bevoordeling.
eenstemming, tegenstrijdigheid, in-

consequentie;to explain the - in the discriminative, onderscheidend, enz.,
books, het verschil in de boeken
zie discriminate'
, onderscheidings...;
ophelderen.
kenm erkend.
discrepant, verschillend, niet overeen- diseursive, telkens van het onderwerp
stem m end, tegenstri
jdig,onverenigafdwalend, wijdlopig;logisch betobaar.
gend, niet-intuïtief.
diserete,opzichxelfstaand,afzonderlijk. diseuss, bespreken; discuteren;- fully,

digcretion, vrijheid (van handelen),
ampel (uitvoerig,in den brede)begoedvinden, believen, verkiezing'
,
spreken.
i
nz
i
c
ht
,
di
s
eussion, bespreking, discussie, geoordeel (des onderscheids)
Om -, voorzichtigheid, tact, beleid'
,
dachtenwisseling,
beraadslaging;
subject (item) 1or -, voorwerp van
we give (Ieave)you - to..,wijlaten
u vri
jheid (het aan u over)om...,
tpunt ter)bespreking (behandeling);
u kunt...'
,to use one's own -, naar
tobringup(forward)for-,tersprake
eigen inzicht (goedvinden)handelen'
,
(tafel)brengen,aan de orde stellen;
at -,naar goeddunken; it is at your
to eome up 1or -, aan de orde (ter
-,hetstaataan u (om ...);hetstaat
sprake) komen,een onderwerp van
bespreking uitm aken; under -, in
u vri
j; hetis totuw dienst;at the
-of,naarbelieven (goeddunken)van;
bespreking (behandeling);thematter
overgeleverd aan de willekeur van;
under -, de Onderwerpelijke zaak.
thatis atthe - of the Direetors, dat disdain çf
zçf
2., m inachten; versm aden,
beneden zich achten; znw., m inachstaat ter beoordeling aan de Com ing, versm ading, geringschatting.
missarissen; in one's (own) -, naar distda
inful: minachtend,versm adend.
eigen inzicht(oordeel);itisin (with-

in)your-to...,hetstaatu vrij(staat disease,zlekte, kwaal; -d, ziektelijk);
besm et.
aan u) om...;thispower should not
remain in the uncontrolled - of?deze disembark, (
zich) ontschepen; landen,
bevoegdheid m ag nietlanger ultsluiaan land (wa1)gaan, debarkeren.
tend berusten bij;to aeton (aecord- disembarkation, ontscheping (v.perso-'
nen),landing.
ing to) one's own :zie to use one's
own v;we leave thxs to your (own) disembarrass,bevrijden,Ontlasten,ont-,wijlaten ditgeheelaan u (uw oordoen (van, of); ontwarren, halen
deel?ooklbeleefdheid)over.
(uit,from).
discretionary (zeJ#.:diseretional),naar disembarrassment,bevrijding,enz-,zie
eigen goedvinden te bepalen, willedisem barrass.
keurig; - order. blanco (ongelimi- disembogue,uitmonden,(zich)uitstor-

ten (v.rivierenz., ook:- itself),uit-

disilllzsionize
nade brengen; totschandestrekken;
te s.m aken,onteren;- oneself, zich
schandelijk gedragen.

disengage, (zich) los-,vrijmaken Look
chem.j (van,lrom);ontkoppelen;bevrijden; -11, vrij, onbezet; niet be-

(
writing),verdraaide hand;weeannot - from ourselvesthe fact that...,
wijkunnenonsnietontveinzen,dat...;

dlsembroil
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strom en.
dlsembroil,ontwarren.
disenehant, ontgoochelen, de ogen disgraeeful, schandel
ijk.
disgruntled, ontevreden,m opperig.
Openen.
disenehantment, ontgoocheling, ont- disguise f
zzœ., verm omm en; verbergen
nuchtering.
(voor,from ),verhelen,bemantelen,
verbloemen, bewim pelen; -tl hand
diseneumher,bevrijden,ontlasten.

sproken; I shall be -d to-m orrow
from 4 to 5,m orgen van & tot 5 ben
ik onbezet; -d funds, disponibele

ZTtW., Verm om m iflg O11Z., Zie WJW?.;
m om , dekm antel'
, to m ake no - of,
ook: niet onder stoelen of banken
steken;in -,verkapt;a blessingin -,
een wel onaangenam e,doch in haar

fondsen;zie ook capital1/).
disengagement, losmakinq, enz., zie
disengage; ook:objectivlteit.
gevolgen zegenrijke zaak (ervaring);
disentangle!(zich)losmaken (uit,from), without -, onverbloem d, -bem anteld enz.
vriimaken, bevrijden (uit, from),
oniwarren (ook jig.t.
disgust znw.
,walging,afkeer (van at,
disentanglem ent, losm aking, enz., zie
for,towards,against);groteergerni
s;
disentangle.
œf
zz.,doen walgen?metafkeervervuldisenthraltl),vrijmaken;- oneselffrom
l
en;to be -etlwith (at,by),walgen
pressure putupon one by ..., zich bevan,een afkeer hebben van;in hoge
vrijden van (ontworstelen aan) den
mate geërgerd zijn over;-ing,ook:
dmak uitgeoefend door
afschuwelijk.
di
s
h znw., schotel, schaal; gerecht;
dlsenthralment, vrijmaking.
ë sentitlw this-s him to ...,ditbeneem t
hem het recht om

eovered -, dekschaal; - e10th,vaatdoek; - eover, schaaldeksel; - m at,

ësestablish, opheffen; ontzetten (uit
ambt).
disestablishment, opheffing, enz., @

tafelmatje;fcfc.,- (up),opdissen Look
jig.jk Lgemeenz.j troeven, te slim af
zijn;naarden kelderhelpen.
di
s
habituate,ontwennen (aan,for).
disharm onious: onharm onisch.

ZTe

disestablish.
diske
favour
er; toznm.,ongunst,ongenade;afthe - of, tot nadeel van; disharmony, dlsharmonie.
to be in -, niet m eergezien (
gewild) dishearten! ontm oedigen.

zijn;tofallinto- (with),inongenade dishonest,oneerlijk;onoprecht.
vallen (bij),degunstverliezen (van); dishonesty, oneerlijkheid; onoprechtheid.
t
olook upon(regard)with-,ongaarne
zien; ww., ongaarne zien, niet be- dishonour ZnW.
, Owi
nes
es
re
,ljs
(;.
;chande; nietg
uns
t
i
ge
n,
o
nge
ne
y
'
e
n
zi
j
n.
honorering
notice of -,
disfiguratien? zie disflgurem ent.
kennisgevlng van non-betaling (e.
disfigure, mlsvorm en, schenden, ontwisselj;the bill has suffered -,de
sieren,bederven.
wi
sselis niet betaald (is onbetaald
disfigurem ent, m isvorming, enz., zie
t
e
r
uggekomen);çf
lf
,
p.,oneer (schande)
disfigure.
aandoen; niet honoreren; -et
l bill
disforest,zie disafforest.
(draft), niet-gehonoreerde (nooddisgorge, (zich)uitstorten (ontlasten); lijdende)wissel.
(gemeenz.j teruggeven (v. gestolen dishonourable, onterend;oneervol,eergoed).
loos;schandelijk.
disgraee znfc.h ongenade; schande, disillusion znw., desillusie, ontgoocheling;f
'
fzm.,zie disillusionize.
schandvlek;in -, '
in ongenade (gevallen);tobea- to,een schandezijn disillusionize, de illusie benem en, ontvoor; oneer aandoen; fcœ.,in onge-

goochelen.

disinelination
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disorder

oyal, trouweloos, ontrouw, niet
disinelination, afkeertigheid)(van,for, dislloyaa
l.
to),ongeneigdheid;zie ook root 1:).
dis-ineline,afkerig maken (van,for,to); disloyalty,trouweloosheid,ontrouw ;ged to...,nietgeneigd (genegen)om. m is aan loyaliteit.
disineorporate, ontbinden (v. rechts- dis-malrsomber,triest,treurig,ijselijk;
persoonlijk lichaam).
failure,jammerlijk échec.
disinfect, ontsmetten; -ing agent, zie dismantle, ontmantelen, demonteren,
desinfectant znœ.; -ing station, ontuit elkander nem en (v.machine,insm ettingsinrichting.
' onttakelen,
stallatie enz.), slopen,
disinfectant ad.l'., ontsm ettend; znw.,
aftuigen; - of, ontdoen van.
ontsmettingsm iddel.
dismast (scheepv.j,ontmasten.
disinfection, ontsm etting.
disinfector, ontsm etter, ontsm ettingstoestel.
disingenuous, onoprecht.
disinherit, onterven.
disinheritance, onterving.

dism ay fz,m.,m etschrik vervullen,doen
ontstellen,allen m oed benem en;znw.,
ontsteltenis, verslagenheid.
dism em ber,uiteenscheuren,verbrokke-

disinterestznw.,nadeel(tegenst.:belang);
to the - ofthe public,in strijd met

afzetten, afschepen, zich (kort)afmakenvan;laten varen (v.idee,gedachte);notto be(ignoredor)lightly

len,versnippereniverminkenLookjig.).

dism em berment, verbrokkeling, enZ.y
zie dismem ber.
disintegrate, (zich) ontbinden, uit elkander(doen)vallen,den samenhang dism iss, wegzenden, laten . gaan; ont(doen) verliezen.
slaan (wegens, for?on accountof);
disintegration, ontbinding, enz., zie
(jur.)afwijzen,afwljzend beschikken
disintegrate.
op,verwerpen;opheffen (v.zitting);
- del
disinter, opgraven, ven (ook jig.j. ontbinden (v.vergadering);van zich
het belang van het publiek; ook =
disinterestedness; f
zzf
zz., desinteresseren;-ed,belangeloos,onbaatzuchtig.
disinterestedness, belangeloos-,onbaatzuchtigheid.
disinternzent, opgravi
ng,-delving (ook

dism issed, waar m en zich m aarniet
zo van kan afm aken, zo maar niet
weg te cijferen;the ease w as -ed
(by the eourt) with eosts against
the plaintiff, de vordering werd af-

!ig.(.
gewezen, met verwijzing V an den
eiser in de kosten van het geding;
disjoin,scheiden,losmaken,ontbinden.
disjoint,ontwrichten,ontleden,uit el- a subjed, van een onderwerp afkandernem eng
.-ed,onsam enhangend.
stappen; - from one's thoughts
disjunet?geschelden.
(mind),uitzijngedachten (hethoofdl
disjunetion, scheiding.
zetten; from service,uitden dienst
ontslaan.
dlsjundive,scheidend.
dism issal, wegzending,enz.,ziedismiss;
disk, schijf.
ontslag (
dislGe f
'ç,œ.,niethouden (afkerig zijn)
wegens,for,on accountof);
van;z/zœ.,afkeer,tegenzin (van,in, notice of -, o.brief.
d
l
s
m
o
unt
to,of,for), antipathle;to take a (zcf#.),demonteren.
to,een hekelkrijgen aan.
hedience, ongehoorzaamheid (aan,
dislocate, ontwriciten Lookjig.j;(zeld.) Gsto
o);gross-,verregaande o.
verplaatsen.
disobedient,ongehoorzaam (aan,to).
dislocation, ontwrichting (ook jig.); disobey, niet gehoorzam en, niet opvol(zc!#.) verplaatsing;to bringabouta
gen? overtreden.
(violent)-oftrade(traflie),denhan- disoblige,niet inschikkelijk (onbeleefd,
de
l (het verkeer) (totaal)ontwrichweinig tegemoetkomend)zijnjegens;
ten.
onheus bejegenen, voor het hoofd
stoten.
disve
lodge
, verdrijven,verjagen; (doen)
rhuizen; losm aken.
disorder znw.,wanorde,verwarring'
,ongeregeldheid'
, ongesteldheid'
,f
z7œ., in
dislodgtelment, verdrijving, enz., zie
dislodge.
dewar (in verwarring)brengen.

disorderliness

23i

dispose

disdi
orsde
rliness,wanordelijkheid,enz.,zie dispirit,ontmoedigen;-ed(ly),moedeorderly.
loos, ontm oedigd.
disorderly,wan-,onordelijk,ongeregeld; dlsplace, verplaatsen, verschuiven,dede orde verstorend.
placeren; afzetten (uit ambt); verdisor6anization, desorganisatie; ontvangen, verdringen.
wrlchting.
displaeem ent, verplaatsing, enz., zie
disorganize, desorganiseren; ontwrichdisplace; Lscheepv.j, waterverplaatten,storen.
sing (00à:- tonnage).
disown,niet erkennen,verloochenen.
disparage, in discrediet brengen, kleineren,neerhalen.
ësparagement, kleinering, enz., zie
disparage.

(
Ilsparate adj.,ongelijk,essentieelverschillend; znw.,-s, onvergelijkbare
(ongelijksoortige) zaken.
ësparity,ongelijkheid, (essentieel)verschil.
dispart, (zich) scheiden, verdelen,
splijten.
dispassionate,kalm ,koel,bezadigd,onbevangen.
dispateh,zie despatch.

display œœ.,ten toon spreiden,aan den
dag leggen,vertonen,verraden;eta-

leren, uitstallen; (groot) vertoon
makenmet;-edalluringly,verleidelijk
uitgestald; -ed advertisem ent,in het
oog springende (
sterk uitkomende)
reclam e (
advertentie);- theflag,de
vlag vertonen; zie ook interest lca);
znœ.,tentoonspreiding enz.; (groot)
vertoon; inzending (ter expositie),
11stand''; uitstalling, étalage; - box,
case,uitstaldoos,-kistje.
ësplease,mishagen,onaangenaam zijn
(aandoen);-d at (with),ontevreden
(misnoegd) over.

dispel,ver-,uitdrijven,verjagen,(verl- displeasure znœ.: m isnoegen; to incur
a person's -,zlch iem ands m .op den
ba
nne
nle(
/fg.).
disont
pens
ab
,k.
hals hien; ww.,mishagen, het m .
be
er
lij
vatbaar voor dispensatie;
w ekken van.
dispensation, be-, uitdeling, toebede- disposable, beschikbaar; verkoopbaar,
enz., zie dispose (
llny';vrijstelling,onthefflng,dispenof).
satle (van,with,lrom);-with,ook: disposal,beschikking,(het)afdoen,ver(het)doen (stellen)zonder,vgl.diskoop,enz.,zie dispose (of);to have
Pense.
t
he-of.tohave atone's-,(kunnen)
d
ispensa
et
,oq,
ult-,
pharm acopoea.
di
beschikken (deb.hebben)over;disbedelen,toedienen; geponibel hebben; the inform ation
reedmaken (en afgeven) (v.medicij(figures) at our -, de beschikbare
nen); vrijstellen, dispensatie vergegevens (cijfers);to plaee (hold)at
lenen (van,from);- with,hetstelone's - (at the - of), beschikbaar
len (doen) zonder, kunnen buiten;
(ter b.)stellen (van);I am entirely
ontheffing (verlichting) geven van;
at your -, u kunt over mij beschikken; we have passed this order
overbodig (onnodig,ontbeerlijk)maken (gdf
zz.: - with the need of); in
to our ExportDepartmentfor -,wij
that case sueh an expensive appara-

hebben deze order aan onze exporttus ean be -d with,in dat geval is
afdeling doorgegeven ter afdoening
zulk een kostbaar toestelnietnodig.
(
behandeling); for -, ookl te koop;
- i
dispenser, dispensing ebem ist, apothenstruetions, instructies om trent
ker.
hetgeen er met de goederen enZ.
dlspeople, ontvolken.
naoet geschieden.
dspersal,verstrooiing,enz.,ziedisperse. di
spose,(ranglschikken,ordenen,plaatseni.regelen, voorbereiden, gereedGisperse, (zich) verstrooien, verspreim aken;bestem m en;bewegen,geneigd
den,uiteen (doen)gaan,uiteendrtjven.
dispersion, zie dispersal; - test, specmaken (tot, to), zie ook disposed;
beschikken; - of, afdoen, regelen;
t
r
um,
di
s
pe
r
s
i
e
pr
o
e
f
(
v.
ede
l
s
t
e
nen)
.
dispersive, verstrooiend;enz., zie disafrekenen m et; zich ontdoen van.
opruim en, van de hand doen,verkoperse.

disposed
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pen,overdoen (aan,of);te nietdoen,

weerleggen,ontzenuwen; beschikken

over (in den zin ç't
zrl:naar believen
gebr
uikmakenvanofhandelen met);
of by will,bij testament vermaken;-.of to the best advantage, zo
voordelig mogelijkvan dehanddoen;

disrupt
verschilvanm ening,conflict;to settle
a -, een geschil vereffenen; a arose as to whether ..., er ontstond

e
en g. (verschil van mening) met
betrekking tot de vraag of...;any
- arising under this agreem ent,alle
g.n waartoe deze Overeenkom st aan-

to consider the matter as -d of, de
leiding mocht gevenl beyond (past,
zaak als afgedaan beschouwen;that
without) -, onbetwlstbaar, buiten
- s of your poi
nt, daarm ede vervalt
lkl
J
-f,ma
- tter (point) in -,gopunt.
uw redenering.
disqualilieation,disqualificatie,enz.,zie
disposed,geneigd,gedisponeerd,gezind,
disqualify;onbevoegdheid.
gestemd (tot,for,to;om ,to); ookl disqualily, disqualificeren, onbevoegd

gelegen'
,weshouldbe-to...,wijzouverklaren, uitsluiten (van, from);
den niet ongeneigd zijn om....
,- to
ongeschikt maken (verklaren).
frugality (industry), zuinig (werk- disquietznw.,onrust,ongerustheid;adj.
zaam)aangelegd.
fzeld.j, ongerust;œœ.,verontrusten;
disposition, (ranglschikking,plaatsing, - ing, onrustbarend, verontrustend.
dl
s
qui
etude,zie disquiet znw.
inrichting, Opstelling; liyglng;regeling,beschikking,disposltie:neiging; disquisition, uitvoerige verhandeling
gezindheid, stemm ing; aard,aanleg,
(over,on); (pcrou#.)onderzoek.
geschiktheid; to show (evinee) no dlsquisitional, verhandelend, uitweidend.
(
little)- to...,'gee
n (weinig)neiging
vertonen tot...?
at your -. tot uw disrate (
schecpv.j, degraderen; in een
beschikking'
,zte ook testamentary.
lagereklasseplaatsen (v.schip).
dispossess,uitzijn bezitstoten,verdrll- disregard, geen acht slaan OP, geen
ven; - of, ook: beroven van, ontrekening houden met, buiten beschouwing laten, voorbi
nem en .
jzien, veronachtzam en, negéren, niet tellen,
dispossession,verdrijving,enz.,ziedispossess.
dispraise znw.,afkeuring, blaam ; fcf,
f
7.,
laken,afkeuren.
disproof, weerlegging.
m sproportion, onevenredigheid, Wanverhouding.
disproportionate, disproportional? disproportioned, onevenredig, nlet in

irl den wind slaan; a faetor not to
be -ed, een niet te verwaarlozen
factor, een f. waarm ede m en wel

degelijk rekening moethouden;znw.,
weronachtzaming enz.(van,of,for);
with utter - of(for),metvolkomen
terzijdestelling Van, zonder zich in
het minst te storen aan.
verhouding (met, to), niet geëven- disrelishfzz
nw.,tegenzin,.afkeer(in,van,
redigd (aan,to),buiten verhouding
fork Jfer,., een t.hebben in, een a.
(tot, to), slecht geproportionneerd. hebben van.

disprovable, weerlegbaar.
disrepair, verval, bouwvalligheid, verdisprove, weerleggen; logenstraffen.
vallen staat; in -, in verval;to fall
disputablw betwistbaar, aanvechtbaar.
into -, in v. geraken.
disputant J,
dJ*., twistend,opponerend; disreputabl
e,ongunstig bekend (staanznw.disputant,opponent.
de)
,
be
r
uc
ht;schandelijk.
disputation, dispuut.
disrepute,slechtenaam;oneer,schande;
disputatious, querulant.
to bring (fall) into -,in discrediet
dispute f
z?m.,(redeltwisten,disputeren; brengen (geraken).
discuteren (over, on, about; met, disrespeet, gem is aan eerbied.
with,against);bediscussiëren,bespre- disrespectful, oneerbiedig.

lten;betwisten,bestrijden;zich ver- disroot,ontwortelen Look fig.).
z
etten tegen'
,the-dpareel,departij disrupt, uiteenrukken,vaneenscheuren,
waarover de ltwestie gaat;znw.,disuiteen doenbarsten;verbreken,splijcheiden.
puut,(redeltwist,Onenigheid,geschil, ten, s'

disruption
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distance
disruption, uiteenrukklng, enz., zie di
ssidentadj.,een andere mening toe-

disrupt'
,kloof,scheurting).

gedaan (dan, from), onenig; znw.,

disruptive, vaneenscheurend, enz., zie
andersdenkende.
disrupt; scheurings....
dissimilar,ongelijk (aan,to,ze!#.:fromy
dissatisfaetion, ontevredenheid, onvolwith).
daanheid (over,with,at).
dissimilarity,dissimilituëe,ongelijkheid,
dissatisfaetory, onbevredigend, teleurverschil.
stellend.
dissim ulate,ontveinzen,verhelen;veindissatisfy, geen voldoening geven
Zen.
(schenken),nietvoldoen (bevredigen), dissim ulation, het (ontlveinzen, enz.,
tegenvallen,teleurstellen;ontevreden
zie dissim ulate.

stemmen;dissatisfied with (at), on- dissipate, (zich) verstrooien, verspreitevreden (onvoldaan)over.
den;verdrijven,verjagen,(doen)verdlssed, ontleden Look jfg.); uitpluizen
dwijnen,vernietigen'
,verspillen,ver(v.rekeningen e.d.).
kwi
s
t
e
n;
(
c
I
c
c
l
r
.
)
ve
r
s
pillenv.energie.
dissipation, verstrooiing, enz., zie disdissed ion, vgl. dissect.
disseise, disseize, zie dispossess.
disseisin, disseizin, ontzetting uit het
bezit.

sipate.

dissociate, (aflscheiden (van, from );
Lchem.j ontbinden; - oneself from,
dissemble, (zich) ontveinzen,verhelen;
zich afscheiden (losmaken)van,zich
veinzen.
niet (meer) inlaten met.
dissem bler, veinzer,huichelaar.
dlssodation,(aflscheiding,enz.,ziedisdisseminate, (uitlzaaien, uitstrooien, sociate.
dlssolubility, oplosbaarheid, enz., zie
verspreiden (gcm./fg.).
dissoluble.
disdi
sesmi
nat
i
o
n,
(
ui
t
l
z
aa
i
i
n
g,
e
nz
.
,
zi
e
sem inate.
dissoluble, oplos-, ontbind-, verbreekdisseminator, verspreider, vgl. dissem baar.
inate.
dissolution? (
weglsmelting Look jig.j,
dissension,verdeeld-,onenigheid,tweevervloeilng; oplossing; ontbinding.
dracht.
dissolvable,oplos-,ontblndbaar.
dissent f,f7œ .y V an gevoelen (
mening) dissolve, (zich) oplossen, (zich) ontve
rschillen (van,from);no one-ing,
binden; uiteengaan; (weglsmelten
m et algem ene stem m en;-ing share(ook jig.j, vervloeien (tot,into,in);
holders, aandeelhouders die tegen
(doen) verdwijnen; the substanee
een plan stem m en; -ing views, afreadily -s in water, deze stof lost

wijkendegezichtspunten;-from,ook:
vernietigen (v.vonnis);znw.,verschil
van gevoelen (mening); afwijkende
mening'
,teken van afkeuring (in verdigaderingj.
ssentientadj.,andersdenkend,-gezind,
afwijkend (in opvatting);(with) one
- vote, (met)ée
'n stem tegen;znw.,
ander
sde
nke
nde
, -gezinde; tegens
temme
r;
(wi
th)
one -, (met) één
dissst
er
n
t
e
ye
n.
ert, dlssertate, een verhandeling
leveren (over,on).
ëssertation, verhandeling; dissertatie.
disserve, een ondienst doen.
dlsserviee, ondienst; he has done us

no -,hijheeftonsgeen o.gedaan.
ës
sever, (zich)scheiden.
dissidenee,m eningsverschil,onenigheid.

gemakkelijkin waterop;- out,door
oplossing verwijderen.
dissolvent,oplossend (middel).
dissonanee, wanklank, dissonant (ook
/'
k.)ëssonant, wanluidend, onharm onisch;
strijdig,nietovereenstemmend (met,
from,to).
dlssuade, af-, ontraden; w eer-, afhouden,afbrengen (van,from).
dssuasion, (het) afraden,enz.,ziedissuade.
dlssuasive adJ'., afradend, enz.,zie dissuade; znw.,zie dissuasion;afschrikwekkend voorbeeld.
distaneeznw.,afstand,distantie,tussenruimte; verte; terughoudendheid;

Lscheepv.j verheid; to keep one's -,

zich op een afstand houden;den a.be-
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distraint
distant
waren;to know one's -,w eten w aar disti
nction,onderscheidting);distinctie,
gedistingeerd-,voornaamheid, rang,
men staat,zijn plaats kennen;at a
-, op een afstand;to keep at a >
aanzien; onderscheidingtsteken); to
op een a.houden;at this - ol tim w
draw a -,een verschil aangeven, een
nu,nu het(reeds)zolang geleden is; Onderscheid m aken; a - m ust he
from a
uit de verte, Van Verre;
drawn(made)between thetwoeases,
in the -., in de verte; out of -,te
m en dient deze beide gevallen w e1
ver weg; buiten het bereik'
, within
te onderscheiden;to m ake a - without
difference, een onderscheid
easy-of...,van...uitgemakkelijkte
bereiken; he has com e within easy maken waar geen werkeliik verschil

bestaat;in - to,integensfellingmet;
of...,bijna heefthij...;zieookdouble
c)en measurable;- rate, distantiezie ook fine lllc)en nice.
vracht;- signal,afstandssignaal;ww., distinctive adj.
, onderscheidend, kenop zekeren afstand plaatsen;achter
merkend, duidelijk (te onderscheizzch laten Look jig.j,voorbijstreven. den),in het oog springend;- mark
distant,ver,verwijderd,afgelegen; op
(letter),kenteken (-letter);a - style,
een afstand Lookjig.),terughoudend; iets aqarts; zie ook number c1);
znw., dlstinctief, kenteken.
- eonneetion (relation), verre connectie (bloedverwant);at no - date, distinetness,duidelijkheid.
spoedig:binnenkort; at a not too - distinguish, onderscheiden,onderscheid
date, blnnen niet al te langen ti
jd; maken,onderkennen(tussen,between;
- l
lkeness,flauwegelijkenis;- signal,
van,from;in,into);-ed,aanzienlijk,
zie distance signal; - trade, lange
voornaam ,gedistingeerd;van naam ;
vaart;zieookinterv:len positionc1).
oneselfhy (for),tobe -ed by (for),
zich onderscheiden door; to be -ed
distaste,afkeer,tegenzln (van,in,for).
f
r
o
m , zich 0.
van;as -et
lfrom , zie
distasteful, onsmakelijk; tegenstaand,
@
onaangenaam .
distinctl -m ï mark (letter), zie
distem perznw.,a temperaschilderwerk
distinctlve.
(in kalk-,eiwitverf):koudwaterverf; distinguishable, te Onderscheiden (van,
ww., a tem pera schzlderen.
from).
distend, (doen) uit-, opzetten, (op)- distort,verwringen,verdraaien Lookjig.
zwellen, rekken, spannen, openv.feiten enza).
distortiom verwringing, verdraaiing
spalken.
distension,uitzetting,enz.,zie distend.
Look /ï:.); Lradio en techn.j vervordistil, (doen) afdruppelen, -druipen; m ing;zie ook polish ww.
di
stilleren Look jig.),overhalen;sto- distraet,afleiden,(de aandacht)afwenken? branden;zich laten distilleren,
den (van,from);in verwarring (begedlstilleerd worden;-led waters,geroering) brengen, verbijsteren; -ed,
distilleerd water; - over, overdistilook: waanzinnig, dol (van, with,
leren.
by, at).
distillate, distillaat.
distillation, distillatie, enz., zie distil.
distillatoryt distilleer....

distraetion,afleiding,verstrooiing,ontspanning'
, verwarring, beroering;
waanzin; to -, tot gekwordens toe.

distiller, dlstillateur; stoker, brander; distrain (jur.), beslag leggen (op,on,
distilleertoestel.

distillery,distilleerderij,stokerij,branderij.
distinct, onderscheiden, verschillend
(van?from);eigen? apart;duidelijk;
onmlskenbaar, duldelijk waarneembaar, beslist: bepaald;- advantage,
beslist(positlef)voordeel;as - from,

upon);- (upon apersom one'sgoods)
for (arrears of) rent, b.leggen we-

gens huurschuld.
distrainable, wat in beslag kan worden genom en.

distrainee (jur.),geëxecuteerde.
distrainer,distrainor(jur.j,beslaglegger.
distrainm ent,zie distraint.
tegenover,in tegenstelling m et; zie distraint(
jur.)beslagtlegging),executie;
ook understanding znw.
to levy a - (uplon,beslagleggenop;

distress
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liveTKe
sale of goods under a - for rent,
trict Railway'
,- offieer (fzzg.-fn#.),
executoriale verkoop wegens huurcontroleur;zie ook court c1).
schuld.
distrust ww., wantrouwen; znw., wandistressc) znw., smart'
, angst'
, nood, trouwen,argwaan;some leeling ol-,
ellende;verlegenheid'
,tegenspoediuiteen zeker w .
putting,(jur.)zie distraint'
, econom- distrustful, w antrouwend; to he of,
ie -,econom ische noodtoestand'
, bill
w antrouw en.

ixl-,noodlijdende wissel'
, ship in -, disturb, (verlstoren, hinderen; verstoschip in nood; flag of-, n.vlag; port
ren,in beroering (opschudding,ver(harbour) of -, n.-, vluchthaven; warring) brengen, verontrusten.
s
ignal (warrant) of -, zie onder'
,to disturbanee, (verlstoring,stoornis;verlevy a - (uplon,saleofgoodsunder
ontrusting,beroering,verwarring,op.a . jor rent, zie distraint; - eall,
s
clludding,onrust;(jur.)molesttatie);
noodoproep;- calling deviee,n.sein-s, ongeregeldheden, onlusten.
apparaat;- gun (
scheepv.j, n.schot; disunion, scheiding, splitsing,onenig-,
- l
ights, n.licht;- sale,executoriale
verdeeldheid.
verkoop; - signal,n.sein;- warrant, disunite,(zich) schei
den,splitsen,verbevel tot executie.
delen,uit elkander gaan.
ë
s
us
e
z
nw.
,
o
nbr
ui
k;
ontwenning; to
bj ww., benauwen, beangstigen, bedroeven,kwellen;uitputten; Lsomsj fallinto -,in onbruik yeraken;fz?#c.,
lastig vallen; (jur.),ziedistrain;-ed,
nietmeer(langer)gebrulken (toepasook:noodlijdend;in noodverkerend
s
en); -d, niet langer gebruiktwordend,in onbruik.
(v.schipl;-ingtly),onrust-,schrikbarend.
diteh znw., sloot,gracht, greppel; the
distressful, ranapspoedig, J
'ammerlijk.
, Diteh Lgemeenz.j, het Suez-kanaal;
kom m ervol,benard.
to be in a dry -,zijn schaapjes op
ëstributable, ver-, uitdeelbaar, enZ.,
het droge hebbenlto die in the last
zie distribute.
distribute, uit-,rond-, verdelen,distribuëren, verspreiden, bezorgen; uit-

-, zich tot het ulterste verdedigen;
to be driven to the last -, tot het
uiterste gedreven worden; ww.,slo-

ten (greppels)graven (in,om),greppelen;l-d.?rzerol(doen)derailleren qook
/Q.).
zie ook distributing.
diteher, slootgraver; Lgemeenz.t Suezdistributinw - agent, grossier, tussenkanaalboot.
handelaar'
, - braneh (depot), ver- ditto,dito;to say-to,jaenamenzegzenddépôt; - business (trade), zie
gen op (tegen); - suit, suit of -s,
costuum van één stof.
retail:);- eentres, distributie-,verkoopcentra; - faeilities, verkoopinkeren (v. winst, dividend); verkopen (bi
jtussen-,kleinhandell;af-,
in-,verdelen; Ldrukk.)distribuëren;

divagate, afdwalen,uitweiden.
richtingen'
,- organization,verkoop- divagation, afdwaling.

organisatie.

(
Iivam divan fook:Errurksejraad van

distrihution, uit-, verdeling, enz., zie
state);ook:sigarenwinkel.
distribute;distributie; tussenhandel, dlvarleate,afwi
jken;zich vertakken (v.

détailverkoop;- of eurrent (steam), wegen enz.).
sttrloomverdeling'
:-ofprolits,winst- divarieation,afwijking'
,vertakking.
verdeling,-uitkerlng; zie ook accu- di
ve œm., duiken'
, tasten (in, m
-to);
m ulation.
(
di
e
q)
döö
r
dr
i
nge
n
(
t
ot
,
t
o
,
i
nt
o)
,
zich
disdi
trs
ibut
ivee;
, ui
tribut
-t-, verdelend, enz., zie
verdlepen (in,into);zie ook diving
trade,zie distributing.
en pocket c) zzzœ.;znw.,het duiken
distributor, distributeur; grossier; the
enZ.; greep, tast.
diver, duiker.
-s,ook:dr tussenhandel.
dlstriet,distrlct,arrondissem ent;streek, di
verge,uiteenlopen;(doen)divergeren;
gebied Look jig.j, wijk; ''Distriets's,
(doen) afwijken (van, from); vergewone aandelen M etropolitan Disschillen (van,lrom).

divergence

239

divergenee, divergeney, (het) uiteenlopen; divergentie; afwijking (van,
from);verschil (van,from).
divergent, uiteenlopend, enz., zie diverge;-opinions,(sterk)uiteenlopende m eningen.
divers Lveroud.j,verscheidene,ettelijke.
diverse, onderscheiden, verschillend,
uiteenlopend.
diversi
lieation,
verve
sche
rai
nde
denhe
ring,
id. enz., zie
diversify'
,
diversiform. van verschillenden vorm .

division
deling van 20% (
jaill.);declaration
ol(a) o vaststelling (aankondiging)
van hetdividend;L
jaill.jvaststelling

der uitdelingsli
jst'
,notiee of -, uitdelingslijst(faill.j;payment(distribution) of (a) -, dividenduitkering;
incom e tax on -s. zie 'w tax; - on
aeeount,zieinterim -'
,zfcookshutc);
- account,dividendrekening'
, - book,
d.boek;-eoupon,d.bewijs;-reserve,
d.reservei-tax,d.belastingi- warrant,
d.m andaat, -cheque; -s unelaim ed
book,registervan Onopgevraagde d.n.

diversily, veranderen, wijzigen, varieren,afwisseling brengen in; diversi- b) met adj.,aeeumul
ated -,Opgelopen
fied, ook: vol (rijk aan)afwisseling; dividend; cash *% ''cash'' d., uitkethe diversified interests of our Com pany, de vele en velerlei belangen

ringin contanten;eum ulative-,cum ulatiefd.;extra-,bonus,extra-,super-

onzer maatschappij.
diversity,verscheidenheid,ongelijkheid;
andere soort, variëteit; - of opinion

d.; final -, slot-d.; (jaill.j slotuitdelingtslijst);first and final-,enige
uitdelinqtslijst); interim -, interim
(voorloplg,tussentijds)d.;preferenee

diversion,afleiding,enz.,zie divert.
prevailsas to...,omtrent
m eningen uiteen.

lopen de

-, preferentd.; super-, zie extra ,
v'
,
unelaim ed -, onopgevraagd d.; undistributed -, onverdeeld d.

dive
rt,afleiden,afwenden (van,from),
in een andere richting leiden, ont- c) metf
'
r,f
zz.,to approve (sanction) a -,
trekken (aan, from ); verleggen (v. een dividend goedkeuren;to declare
st
room
we
g,
enz.);aan zijn bestem- a
-,eend.declareren;fjaill.)uitkering
ming onttrekken:tot een ander doel
doen;to distributea -,zieto pay a- ;
aanwenden; aflelding geven, am u-

seren;- (goods) to another destination, (yoederen)naar een anderebe-

to earn a -, d.m aken;tofix a -,een
d. vaststellen; to pass a -, een d.

passeren (niet uitkeren);to pay a -,
d.uitkeren;toraxlk for- (paripassu),
(gelijkelijk) voor d. in aanmerking
roven (van, of);- oneself of one's
komen;to recommend a - (that a power, van zi
jn macht (bevoegdbe
declared) of 7% , 7% d. voorstellen.
heid) afstand doen.
divestiturw divestment, (het)ontdoen, dvider. (verldeler; vakje; (a pair of)
enz., zie divest;afstand.
-s, steek-, verdeelpasser.
divide œf
zz.,(verldelen (in,into,in;tus- dividivi, dividivi;-.bark,d.bast.
sen, onder, between, am ong; m et, di
vination,voorspelling (doorintuïtie),
voorgevoel.
with),splitsen(in,into);indelen;(af)scheiden (van,from);ver-,uitdelen; divine,(doorintuïtie)voorspellen,voorgevoelen,gissen,raden;divining-rod,
(soms) als dividend uitkeren; delen
(door, hy); zich verdelen (splitsen); wichelroede.
stemm en; 18 -s 104, 13 is deelbaar diving, - apparatus, duikertoestel; bell, d.klok; - dress, d.pak,- plant,
(gaat)op10i;-theHouse,latenstemduikinstallatie; - rudder,horizontaal
men (.
PlrJ.); zie ook vote cu);znw.
(#mdr.), waterscheiding; bifurcatie. roer.
dividend c),deeltal,(aanldeel, (winstl- divisibility, deelbaarheid.
uitkering, winstaandeel, dividend; divisible, deelbaar.
uitdeling (jaill.);cum - tdvzer-:-on), division,(verldeling,in-,afdeling;(af)scheiding,tussenschot;verdeeldheid;
ziecum;ex(x)- (Xzzzcr.:-off),zieex;
the - 1or 1930, het dividend over
stem m ing;equal-, ook:staking van
1930; a - of4 sh.in the G een uitstemmen;on a(the)-,bijstemming;
stem mlng dirigeren.
divest,ontkleden,ontdoen,-bloten,be-

divisional
21
,0
without -, zonder hoofdeli
jke s.;,(
of the court), kamer: afdeling'
ofthe estate,boedelschelding.
dlvisional, deel..., afdelings....

divisor (rcà.),deler.
divoree znm.
,echtscheiding;(/fg.)scheiding;œf
e
fz.,(zich laten)scheiden (van,
lrom); - one's wife, zich van zijn
vrouw laten s.; - oneself from ,zich
s.(losmaken)van.
divulgation,onthulling,enz.,ziedivulge.
Givulge, onthullen, openbaar (ruchtbaar, bekend) m aken, bekendheid
geven aan, openbaren.
divulgem ent,divulgenew ziedivulgation.

do

eannot - betterthan sendyou...,wij
kunnen niet beter doen dan u te
zenden; zie ook business è), well
Ilc1),wit f
,
cœ.,e.a.
b4 als hulpww.,you - notthink so,youl, dqt denkt u niet,wel'
?;1, the
undersigned, - hereby deelare.deon-

dergetekende verklaart hierbij; weinig geduld;we -hopethat...,wij
hopen zeer (toch),dat...;butI-thlnk
have a little patience, heb toch een

that...,m aar ik denk wèl,dat...'
,this
is the reason why w e telegraphed

you aswedid,daarom hebben wiju
aldus geseind;they want tohack out
ol it,anë so - we,zij zouden zich
gaarne terugtrekken, en wi
j ook;

dizen, (out,up), ziebedizen.
dizziness?duizeligheid,duizeling.
you understand these things better
dizzy ak.,duizellg (van,with); duizelingwekkend; f
z/ûe., duizelig m aken.
than w e -, u hebt daar m eer ervado J,
),doen,verrichten,(af-,op-,klaarl- ring van dan wij.
maken;bewerken (v.r
ubriek in cou- c)vfrbind.,- away (with),wegnemen,
u1tde wereld helpen,uitden weg ruirantenz-); (gemeenz.jverkopen,verhandelen, handelen in; voldoende
m en, afschaffen; overbodig m aken;
zijn, goed (geschikt, dienstig) zijn; ... ean be -ne away with,ook:kan geLgemeenz.jbeetnemen,afzetten;uitmist worden;- (well,ill) by! (goed,
putten, naar den kelder helpen;
s
lecht)behandelen (handelènJegens);
- by others as you woul
het aanleggen, klaarspelen; zie ook
d be -ne by
doing;to-morrow will -,morgen is
(as you wish to be dealt by), bejevroeg genoeg;that will-, zo ls het
gen anderen zoals gijzelfbejegend
goed; dat Is voldoende (genoeg), wiltworden;-for,dienen (voldoende
daarmede kunnen wijhetdoen;that
zi
jn,geschiktzijn,passen)voor;(ge5vill not (never)
dat gaat ZO
me
enz.) ruïneren, te gronde richteù;
niet; dat deugt 111
-et*
, dat is niet
they are -ne for,het is methen gevoldoende; it wm not (never) daan; they have -ne usfor...,zie 'w
to ..., het gaat niet aan om ...;it is
out of;- in,handelen (doen)in;-ne
not>ne, datdoetm en zoniet;- bills
in wood,inhoutuitgevoerd;theyhave
Lgemeenz.j,wisselhandeldrijven;the
-ne us out off 100,zijhebbenons
voor E 100 afgezet; - out of, ook:
dama
ge
-ne
,
z
i
e
dama
ge
c)
;
t
he
offiee furniture must be m aëe to - a
ontfutselen;zieooktowards;- (unlto,
while,methetkantoorm eubilairm oet
m en het nog m aar wat zien te stellen;I have -ne writing,ik ben klaar

ZL&
by; - uP, in orde brengen,
opknappen, herstellen; em balleren,
in-, verpakken, dicht-, vastm aken;

met schrijven; little is -ing (in this
a
ar
rtie
ke
lel
))
,;er gaat weinig om (in dit
with very little -ing, bij
zeerbeperkten om zet;nothing -ne in

(gemeenz.j (totaal) uitputten; - up
in bales(boxes,paper,ete.),inbalen
(dozen,papier enz.)doen (pakken);
- with, het doen (stellen) met; if
you ean - with this pareel, a1s u
deze partij kunt gebruiken fook:als
u er genoeg aan hebt); to have to
- w ith, te m alken hebben m et; betrokken zijn in; to have -ne with,
kl
aar zijn met;letushave -newith
it, laat OnS er nq m aar een eind
aan m aken, laat het nu uit zijn.

coflee, geen afdoeningen in koffie;
nothing can be -ne, er is niets

h te doen; - splenGidly (badly),
aan
eterschitterend (slecht)afbrengen,
een prychtig (slecht)figuur maken;
thehusm
- essis-ing well,dez>ak gaat
gped (rendeert);they are -m g well
(ill),het gaathun goed (slecht);we

do-all
2i1
(
1o%
that is -ne with nom dat is nu afke
t
t
e
r
e
n;
(
j
ur
.
)
r
eg
i
s
t
r
e
r
e
n
(
v.
vongedaan; to return the booklet when
nissen); la4mcr.l op de rolplaatsen.
- ne wi
th, het boekje na gebruik doetor znw., doctor; dokter; m es of
terugzenden; - without, het stellen
schaaf (in katoendrukk.en papier-

zgnder (buiten);- without (it),het

fabr.); (drukk.) kleurentoevoerwals;

dock l c) ZnW.t dok'
. (binnenlhaven
(met opslagplaatsen), gegraven haven;dry-,droogdok;floating -,drijvend d.;graving -,doktbassin,-haven) (met pompen en sluiswerkl;
junction -, verbindings-d.; tidal -,
getij-d.;wet-.,natd.;gegraven haven; to put (take) into -, dokl
ten;
f
zzfc., dokken (trans. en intrans.);one'scargoofnews(complaints,ete.),
met al zijn nie
uws (klachten enz.)
kom en; - a ship for

konde,bewijsstuk,stuk;the-s,ook:

-'
er zonder stellen.
s bill, doktersrekening; -'s eertifdo-all, factotuna.
icate, zie medical; f
'
fzf
zz. fgemeenz.j,
dobby, schachtnaachine van xveefgevervalsen, knoeien m et; oplappen,
touw.
knappen.
docile, volgzaam ,handelbaar, dociel.
doetrinaire, doctrinair.
doeility, volgzaam heid,enz.,ziedocile. doeuraentAnw., document, acte, oor-

VOOr den dag
repairs, een schip dokken ter reparatie.

de stuklten;cash against -s, contant
tegen docuraenten' -s against ac-

eeptanceD/A
ter
(alge
kms
-l,D/A), d.n tegen

accept;
op conditie van
d.n tegen accept, tegen accept; -s

against payment (ajgek.:D/P), d.n
tegen betaling; - (letter of) credit,
(bill),d.swissel,documentaire (gedocumenteerde)w.,w.metaangehechte

gedocumenteerde credietbrief;- draft

d.n; ww., docum enteren; well--ed,
goed gedocunaenteerd.
doeum ental L
zeld-q, ZLd docum entary.

b)samenst., - aceommodation, dokge- doeumentary,documentair,bijgeschriflegenheid, ligplaats voor schepen;
te;- credit (draft,bill),ziedocument
-account,weegceel;-charges (dues,
ZrlW7.; - evidence,schri
ftelijk bewijs
duties),d.geldten),havenrechten; - doe(s
t
uk)
.
um entation, documentering.
Bgm pally, veem, dokmaatschappi
j;
g'ate, d.sluisdeuren; - labourer, dodge f
'
r?f
z2.,(behendig)ontwijken;ontter; - m aster, d.m eester;duiken; bedotten; uitvluchten beZte docl
pilot, d.loods;- reeei
pt (-4?'
?zcr.),zie
denken, draaien; znw., zijsprong,
m ate's receipt'
, - sill, d.drem pel; ontwijkende beweging'
, draai, truc,
strikw havenstaking'
, - superintendkneep, handige (ontwijkende) maent, walbaas, baas Van de loods,
noeuvre; uitvindsel;to be up to a d.m eester; - w arehouse. d.entrepôt;
or two,m etstreken om gaan;to work
a -, een truc bezigen.
- warrant, (veemlceel;to m ake out
- warrants for, Op ceel brengen;
dodger, draaier? bedrieger'
, slim merd;
workep zie docker; - yard, d.ntdrzzdralstroolbiljet;(scheepv.)schuilcomplex,werf (inz.marinewerf,ook: kleed.
doe
gover
k lI,nm ent - yard).
dodgery, draaierij, bedotterij, streek.

afsnijde,n-knippen,besnoeien, dodgy, vol trucs (streken),listig.
fgemeenz.jkorten,inhouden (van het doer, dader;m ali van de daad.
loon,onthewages);-of,ontdoenvan. doeskin, hertenleer; licht soort buckskin.
dockage, dokgeld;dokgelegenheid.
dockek, boot-, dokwerker.
dog t
z) znw.,hond;(techn.jklemhaak,
docketznw.,korteinhoudtsaanduiding)
klauw, knevel, vuurbok; Lgemeenz.
(op document);zieook filing system; uf/#r.:) the lame -, het hinkende
paard; lueky -, geluksvogel; sly -,
briefje,borderel, bon; etiket; aanslim m e vogel; every - has his day,
tekening;(jur.)registervan uitsprahetlooptiedereen weleensm ee,iederken;(Xrzzcr.),ziecause list;ww.,den
korten inhoud noteren op (doc.); een krijgtzi
jn beurt;let sleeping-s
lie, men m oet geen slapendehonden
merken en nummeren (v.doc.);etiE rtgels H andelswoordenboek
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dogged

2i2

door

wakkermaken;togo(drive)tothe-s, znœ.,huisbediende,mf'.(ad.zzzer.),huishoudlinnen enz.
op de fles (naar den kelder) gaan dom
ett, katoenflanel.
(jagen); to throw (give) to the -s,
wegsmijten;œœ., (op den voet)vol- dom ieile znw., domicilie, woonplaats;
gen, (zijn gangen) nagaan; Ltechn.j
domiciliewissel'
,free-,vrijaanhuis,
anco bestem ming'
,to elect-,dom igrijpen,vastzetten (metklauw enz.); fcril
ie kiezen'
,to takeup one's -,d.nezie ook dogged; -ged by ill-fortunw
door het ongeluk achtervolgd.
men;çç'f
zz.,(zich)metterwoonvestigen,
b4samenst.,- biscuit (eake), honden(zich)domiciliëren;domiciliëren,bebrood;- cart,dogkar; --eheap (gctaalbaar stellen (v.wissel'
, bij, at,
mecnz.), spotgoedkoop; -('s) ear,
with); -t
lbill(draft),gedomicilieerde
wi
s
s
e
l
.
znw., ezelsoor (in boek); f&'fc., e.n
m aken in; - faneier, hondenfokker, dom iciliant, gedomicilieerde.
koopm an; - hook, klauw-, klenA- domieili
ary? huis....
, - visit (seareh),
haak; - kennel, hondenhok; - tail
huiszoeklng.
(d?zzcr.), minderwaardige soort ka- tlom ieiliate,zie domicile ww.
dom ieiliation, dom iciliëring, enz.,
toen;zieook watch lca).
dom icile f
zzfc.
dogged, nors, gemelijk; vasthoudend,
hardnekkig, taai; it is- (that, as) domi
na
ne
e
,
(overlheersing, enZ.y zie
dom inate.
does it, (gcmcdnz.), de aanhouder
wint.
dominant,(overlheersend,enz.,ziedomdogger, dogger (schip).
inate;to oeeupy (hold) a -position,
doi
ng
,
z
i
e
do
c)
;
z
nw.
,
t
hat
i
s
no
t
hi
ng
een overheersende positie (eerste
of our -, dat is onze schuld niet;
plaats) innemen.
- s, handel
ingen,doen en laten.
dominate, (be-, overlheersen (ook: doldrums, stiltegordel; (jig.,gemeenz.j over),domineren,debovenhand hebgedruktheid,slapte.
ben,den boventoon voeren,uitsteken
dole, aalm oes;be-,uitdeling'
,uitkering
(zich verheffen) boven; dominating
aan w erklozen;to be on the -,steun
position, zie dom inant.
dominatlon, be-, overheersing.
trekken, ondersteuning kri
jgen.
lund, zie unem ployment fund; - dom ineer, heersen, den baas spelen
taker, steuntrekker'
,f
,
f'fp.,- out,uit(over,over);-ingtly),bazig.
delen.
domi
nion, heerschappij,gebied; (y.
ur.)
bezitrecht; Dominzon: zelfbesturendollar, dollar.
dolly, stam per; wastrog (
de
Br
i
t
s
e
kol
o
ni
e.
voor erts); dom a - at..., een ,,kraan'' in ....
tegenhouder (
bijhet klinkenj.
dolonkite, dolomiet.
donate tx4?zzcrol,schenken.
dolphin,dolfijn;dukdalf;meerboei.
donation, donatie,schenking;gift,gechenk; deed of -,schenklngsacte.
4omain,domein,landgoed,terrein Look dos
natory, donew begiftigde.
/
ï
g
.
)
.
dom anial, dom aniaal.
donkey,ezel;Lscheepv.)hulpketel,hulp(voedingslmachine (ookL- engine).
dome,koepel; (stoomldom;-11,koepel- dono
r, schenker,begiftiger.
vormig;met koepelts)ofdomtmen).
domestie adj.,huiselijk,huishoudelijk, doom znw.,(noodllot;ondergang;f&œ.,
voor huishoudelijk (intern)gebruik,
doemen, veroordelen (tot,to);-ed,
huis...; binnenlands, inheems (fnz. ten ondergang gedoem d.
xz
lrzzcr.;vgl.home b)en c)en inland doorJ,
),deur;open-poliey,politiekvan
de open d.; to force an open -,een
adj.j; - eoneerns,binnenlandse firma's;- fuel,huisbrandtolie);-port,
open d.intrappen;to open a (the) binnenlandse haven; 1or - purposes,
to, to throw open the a - to, de d.
voor huishoudelijk gebruik;- serv(wijd)openzettenvoorçjig.j;to show
ant, huisbediende; - trade, binnena person the -,iemandded.wijzen;
landsehandel;-voyage(Azzzdr.),kustto shut the - (uplon (to,against)
vaart; - workers, (tlhuisarbeiders; (/fg.), de deur sluiten voor;to lay
-

4ope
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at (to) 9ne's iem and ten laste
leggen,aaniemandwijten;to lie(he)
at one's o iemands schuld (aan
iemand te wijten) zijn; out of -s,
buitenshuis'
, (withlin -s, binnenshuis; zie ook nextca).
bj samenst., - bell, deurbel; - bolt,
d.grendel;- case,d.kozijn;- ellaim
d.ketting; - check, d.dranger; fram e, zie 'w case; - handlw d.knop;
- hi
ngw d.hengsel; -keeper, portier;

-mat,d.mat,(jig.jvoetveeg;-plate,
naamplaatje,-bordje;- post,d.stijl,

.

post; - scraper, voetschrapper'
,sill, d.drempel; - sluiee, schutsluis;
- spri
ng, zie - check;- step,stoep,
drem pel; - stonw stenen drem pel;
- way, d.opening; ingang, portaal.

-

dope znw.,smeertsel),doop,vernis;(gemeenz.)bedwelmendmiddel(ookfig.j;
(Amer.//gemeenz.j, inlichting,tip
(ook inside -); the - (gemeenz.),de
feiten,de feitelijke toedracht;ww.,
een bedwelm end middel toedienen
Look /fg.); met vernis enz. behande@len; - out (gemeenz.),uitzoeken,
-

V1SSen .

doré silver, goudhoudend zilver.
dorm aney, slaap, rust, slapende toe-

stand Look fig.j.
dor
mant, slapend; (/fg.) latent, ongebruikt, niet-actief, sluim erend; bank halanees, niet-opgevraagde saldi; m oney, dood kapitaal;zie ook
partner.

dormitorp slaapzaal.

dory,klelne visserspink.
dosage, dosering.

4oseznw.,dosisLook/fg.);ww.,doseren,
afwegen,-m eten,-passen;toedienen;
mengen,vervalsen (fnz.v.wijn).
dot znw.,stip,punt;zie ook composition; ww., stlppelen; puncteren; - one's Ps (and cross one'st's), de
puntjes op de izetten (/z
'g.
); -ted
llnw stippellijn;-ted (al1over,ahout)
with, (a1s)bezaaid met.
dotatiom schenking,dotatie.
dotty, gestippeld, stippel...; verspreid.

double c) adj. en bQ'
w., dubbel; d.hartig, -zinnig; zie ook doubly; the amount (distance), het (de) d.e
bedrag (afstand);the-distanee,(de
afstand) heen en terug;znw.,(het)

doubt
dubbele; duplicaat, doublet; tegenhanger,dubbelganger;pendant;scher-

pe bocht; (/ïg.)ziedodgeznf
zz.;ww.,
(zich)verdubbelen;(omlvouwen,dubbelvouwen, -slaan, over elkander
slaan (ook: - up); doubleren; een
scherpetn)bocht (draai) maken; op
zi
jnwegterugkerep;fscheepv.)omzell
e
n,varen om;- (baek)ahruptly,zich
snel wenden, plotseling Om zwenken
Look jig.);- down,omvouwen;- up.
,
zie boven; - upon one's steps,rechtsomkeert maken (ook jig.); zie ook
doubling.
b) met znw.en in samenst., --aeting,
dubbelwerkend'
, - ale, zwaar bier;
- -bar
relled, tweeloops; f
fig-) d-zinnig; --breasted, - buttoned, m et d.e
rijknopen;-c10th,stofmetd.en inslag- of scheringdraad;- dealer, d.hartig persoon; - dealing, d.hartig

(-heid);--distilled (/fg.),geraffineerd,
overgehaald; --edged,tweesnijdend
(ook jig.);--faced,aan beide zijden
draagbaar (v.stof); (jïg.)vals,onoprecht; --handed! m et twee handvatten;op twee wljzen tegebruiken,
à double usage (ook jig.), --heartedt
ness),zie- dealing'
,--line(-railed,
track),met d.spoor;- lock,zzzf
zz.,
nachtslot; mfzz., op het n. doen;
- m eaninw d.zlnnigheid; --m inded,
op twee gedachten hinkend, weifelend; --tongued, uit twee m onden
sprekend;zie ook book keeping,call

:1),dyec)ww.,nutc),Option a),e.a.
doubl
eness, (het)dubbel-zijn;d.hartigheid.
doublet,doublettte);paar;dusbelelens;
donblet (juweel):
doublm g, vouw; ultvlucht, draai,list.
doubloon, dubloen (munt).
doubly fbjw.,zeld.jtdubbel.
doubt c1) znw.,twl
jfel(aan,omtrent,
of,ahout,as to), onzekerheid (omtrent, about); no o ongetwijfeld,
z
eker,vermoedeli
jk wel; ifthere is
still any - in their m inds as to ...,
mo
chternogeniget.bijhen bestaan
om trent...; there is no - but...,het
lijdt geen t.of...;itisa matterofwhether...,het is twijfelachtig of...;
beyond a o zonder enigen t.; to put
(plaee) heyond (all)-,buiten tallenl

down
doubtful
2i&
t.stellen; to leave no room for -, dovetail ZnW., zwaluwstaart'
, -,joint
z.verbinding; ww., m et,een z.verallen t. buitensluiten;to be in -,in

t.verkeren, twijfelen;without (out
o1)-,zondert.;zieook benefitc)en
shadow znw.
ca) metww.,some - has arisen as to
whether...,er is twijfelgerezen omtrentdevraag of...;toeast-s(uplon,
t. opperen om trent; to elear up
(
remove) a1l -, elken t. oqheffen;
som e - was ereated (arose) m thei
r
minds asto...,er rees t.bijhen...;
to entertain -s (about, as to), t.
koe
stersn (omtrent); to express a asto,ziln t.tekennen geven om trent;
this has given rise to som e - in m y

mind as to***, ditheeftenigen t.bij
mijdoen ontstaanomtrent...;Ihave
my -s (aboutit),ik koestert.daarom trent; to have no - tha'
t..., niet
twijfelen of...; to insple -s as t%
doen twijfelen aan; to make no that (zeJ#.), niet twijfelen! of...;so
as to preelude aIl -,ten elnde allen
t.uit te sluiten.

btww.,twijfelen (aan,of),in onzekerheid verkeren, wei
felen;betwijfelen,
.
in twijfeltrekken,
Itlonot-that(hut,
but that)..., ik twijfel niet,of...;whether (if)...,betwijfelen of....
doubtful,twijfelachtig,onzeker,kwestieus, dubieus;weifelend; verdacht,
bedenkelijk;-debts(debtors),dubieuze vorderingen (debiteuren);- firm,
firma van twijfelachtige reputatie;
to be -ol,twijfelen aan,betwijfelen;
tohe- (asto) whether...,betwijfelen of...;zie ook card c).
doubtfulness, twijfelachtigheid, enz.,
zie doubtful.
doubtless,ongetwijfeld,stellig.
douehe, douche.
dough, deeg; - m ixer, roller, SCPaPBP,
deegmengm achine, -rol, -spatel.
doughy, deegachtig, pappig.

binden (verbonden zijn); (/ïg.) in
elkandergrijpen (sluiten),passen (in,
into);handig tussenin schuiven.
dow,
zie dthlow.
dowelznw.,toognagel,dookbout,plug,
stel-pen;çcfzz.,m et t.s enz.verbinden.

dower,weduwengoed;(Jfg.)y'
ave,talent.
dowlas, sterk, grof soort llnnen.
down Ic.
)voorz.,(van)...af;-thecountry, landwaarts in, in het binnenland;- the rivep de rivier af;- town,

de
stad in,naar(in)de benedenstad;
- t
he wind, m et den wind m ede.
è,) bQ'
w., (naar) beneden, neer, af-,
nederwaarts,onder, af,langs; lager
(in prijs), gedaald; eotton is - (a
penny),katoen noteert(een p.)lager;
- and out, berooid, geruïneerd; he
is - to speak at the meeting, hi
j
staat op de lijst Van sprekers;@ur
journey -,onze reis hier-,daarheen
(van hoofdstad afgerekend);- south,
naar (in)het Zuiden;- there, daar
(ginds);(to pay) a sum - (gemeenz.j,
eenbedragineens(betalen);the wind
is -, de wind is gaan liggen; zfc
verder c);zie ook tide c.
).
è:)verbind.,to he - for, ingeschreven
(opgetekend) staan voor, getekend
hebben voor; op deagenda(hçtprogr
amma)staan om ...;the suhjectis
- f
or eonsideration (diseussion) at
the nextm eetinp dit punt staat op
de agenda voor de volgende v.;tobe

(uplon one'sIuck,pechhebben;aan
lagerwalzijn,in verlegenheidzitten;
to be -(uplonone,iemandophetli
jf

vallen; het op iem and gem unt hebben; from the riehest banker - to

the eommonestjobber,van den rijksten bankier tot den m insten com m issionnair; - to the ground,op en
top, com pleet; - to paragraph 10,
tot aan alinea 10; - to om tim e,tot

douse (scheepv.j,strijken (v.zeil);sluiten (v.patrijspoort); uitdoven (v. op onzen tijd.
licht);watergooienover,natm aken. c)ww.(gemeenz.j,neer-,omvergooien;
neerleggen, -halen; doen vallen (v.
dove, duif; --colourted), d.grijs; bewindsman);-tools,degereedschapeotte),- housw duiventil;to flutter
n neerleggen:gaan staken; not to
(eause a llutter in) the - eottelts), pe
be -e4 by m -luek, zich niet door
een knuppel in het hoenderhok
W erpen.
Dovereourt, Poolse landdag.

tegenspoed laten ontm oedigen;

(uplon,te lijfgaan,uitvaren tegen.
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down

#)znw.(gemeenz.j,tegenslag,vgl.up#);
wrok;tohavea - on a person,iem and
niet mogen lijden, hetop hem gem unt hebben.
e) sameïtsl., -CZSt, teèneorgeslagen;
-eome, va1 (jïg.); -fall, regenval;
(/fg.) val, instorting? ondergang;
-grade, afgaande helllng;(/ïg.)verval, achteruitgang;zie ook grade l
z
nf
zz.;--haulter) fscheepv.),neerhaler;
-,

hearted, ontm oedigd,terneergeslagen; --heartedness, m oedeloosheid;

hill,adj.q(aflhellend;Ljig.jlicht,zonder moeilljkheden,alsvanzelf;bljw.,

bergafwaarts, naar beneden; to go
- hi
llysterk achtqruitgaaniznœ.,helling

Lookjig.jk- Iine,passenger,platform,
spoorlijn, passagier,perron,van de
''down trains'';-pour,stortbui (ook
jig.jè-right,adj.,bepaald,echt,door
en door,volslagen;rondborstig;this
is a -right fraud, dit is gewoon be-

driegerij;-rightnon@ense,klinkklare
onzin;bQ'
w.,totaal,geheelena1;botweg; -stairts), beneden...; -stairs,
(naar)beneden; -stream,stroomafwaarts; - train, trein die van Londen kom t of gaat; --trodden, ver-

traptLookjig.j;-ward,adJ'.,benedenwaarts;-ward tendeney (movement,
trend,turn),daling,teruggaanpebewe
ging (v.markt enz.); bQ'
w., benedenwaarts;totnu toe; from 1900
-ward,van 1900af;-wards,zïcxward

h?
J
jf4z.;zie ook round off en tend 1.

down II, dons; donsachtige stof.
Downing Street, straat in Londen m et

regeringsbureaux;(jfg.) de regering.

downy, dorisachtig, donzig.
dowse 1,zie douse.
dowse H, m et de wichelroede w erken;
dowsing-rod, wichelroede.

doyem deken (oudste).
dozen?dozijn; a long > Look:baker's,
devlrs,printer's -),13;10 - peneils,
10 dozijn potloden; a eouple of -,
een paar d.; som e- of?ongeveereen
d.@*@;som e-s of ...,enlge d.n ..;-sot
tim es, tientallen malen; by the -,

bijhet d.;packedin -s, in d.n ververpakt; per > per d.
dra
b adj.,geel-,vaalbruin;(/fg.)kleurloos, grauw ;znw., geelbruine kleur
of stof.
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drabbetts),linnen voor werkkielen.
drachm , drachme: m ed. gewicht v.
3,651 y'
.;Eng.gew.v.ul
c1,7g.;(/fg.)
greintke).
A aehm a, drachm a:Griekse frank.
Draeonian, Draconic, draconisch.
draff, spoeling, draf; uitschot.

draftI znw.,(het) (ontltrekken; (het)
(afltappen; recrutering; afdeling,
troep,ploeg;(eerste)ontwerp,schets,
concept,klad;stille uitslag,goedgewicht; waterverplaatsing, dlepgang
(gdœ.:draught);tdzn.
cr.l= draught;
rough > klad,ruw ontwerp;to m ake
a great(serious)-'om veelgeld onttrekken aan, duchtig aanspreken;
(/fg.)veelvergen van;in -,inconcept
(klad); - arrangement, ontwerpaccoord; - reply, report,etc.,conceptantwoord, -rapport enz.; ww., deta-

cheren,(voorzekeretaak)aanwijzen
fookk -j.off); een ontwerp (schets,
concept,klad)makenvan,ontwerpen,
concipiëren, schetsen, opstellen.
draft II, trekking, aanwijzing, traite,
wissel ggefc.:7) van bank op andere
bank ojop jiliaal; 2)zichtwissel; J)
als benaming gebezigd door bctrqkkenen;anders gcçf,.:bill(ofexchangelq;
d
emand (sight) -, - on demand
(sight),zichtwissel,vistatraite;open
-, blanco (ongedekte)wissel;a- lor
f 25,a - value (amounting to)f 25,
een w. groot f 25; vgl. verder bill
IIc),:),c).
draftsmam ontwerper, opstel
ler;(zcf#.)
= draughtsm an.
4Tlg c) WW. trekken,slepen (ook ï?ztrans-j, sleuren, zeulen; traineren,
langzaam vorderen,nietvlotten;(af)dreggen; rem m en; eggen;niet pakken (v.anker);-ging market,lusteloze m arkt; - along? voortslepen; by, omkruipen (v.tljd);-for,dregge
n naar;- in, er bi
jhalen,-slepen;
in (by the) head and ears(shoulders) (by the neck and heels), met
de haren er bijslepen; - on, (zich)
voortslepen; omkruipen (v.tijd);on
indefinitely (to great Iength),
op de lange baan kom en,eindeloos
lang duren; - out, rekken,lang aan-

houden; voortslepen (v. bestaan
enz.);zie ook mire znw.

draggle
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draw

bjznœ.,zware eg;zware sletdle;dreg, drastie,drastisch,ingrijpend,radicaal'
)
sleepnet; rem tblok,- schoen); (/fg.) doortastend; sterk werkend (v.gerem, belemlering (voor,on), last;
neesmiddel).
slepende beweging; that's where the draught zzzm., (het) trekken, trek;
- he
-s, daar stuit het op, daardoor
vangst(v.éénnet),netvol;diepgang,
waterverplaatsing; tocht, trek;
schieten wijnietop;to put a - om
remmen (ookjig.j,den(snellen)voort- stroom, zuiging; (zeld. oj Amer.j
gang belemmeren; - anehor, drijf- schets,ontwerp,concept,ruwe werkanker; - bar, koppelstang;- ehain,
tekeninq;(.4mcr.)= draftl;heavy-,
rem-,koppelketting;Ljig.jbelemme- grote dlepgang; shallow (Iight) -,
ring; - link, trekstang'
,- net, rope,
weinig (geringe)diepgang;beer(ale)
sleepnet, -touw; - peat, baggerturf.
on -, - ale, biervan hetvat;- hole,
trekgat;- horse, t.paard;-in. room ,
Aaggle,door (in)het slijk slepen,bem odderen; achteraan sukkelen.
tekenkamer; sereen, tochtscherm;
drain çpfc.,afvoeren (ook:- oll,away); -sm an,tekenaar;-smanship, tekenonttrekken (ook v.geld,goud;aan, kunst; ww. (gdœ.: draft), schetsen,
ofl,from);beroven,ontbloten (van, tekenen.
of),uitputten:druipen:lekken,weg- A aughty, tochtig.
vloeien;(doen)klaren,ultlogenàldoen) draw c1) ww., trekken, aan-,dicht-,
af-,wegvloeien,afwateren,dralneren,
Ileer-, OP-, OPen-, tlit-, Voort-yW0gtrekken; m ede-, voortslepen; trekdroogleggen, drogen, (laten) uitlekken;this will- oureash,dit zalonze
ken,trasseren,afgeven(v.wisselenz-);
liquide middelen uitputten; - o1f
ophalen; diepgang hebben; touche(away),dvoeren;af-,wegvloeien; ren (v. salarlsenz.); putten,halen,
through, doorsijpelen,-lekken;znw., tappen, ontlenen; uithoren,uit den
af
voerbuis, -greppel,-kanaal, -pijp, hoek laten komen;(uitlrekken,spanriool: -sloot;afwatering; (/fg.) ont- nen; tekenen; (zcf#.) opmaken (v.
trekklng, uitputting; -s, droesem ;
document);zieookdrawing;-itstrong
the - of bulhon,
- het afvloeien van
(m1ld), (niet) overdrijven, (niet) te
goud, de onttrekking van g.aan de
ve
r gaan;- 10 feet (of water), 10
Bank; to be a - on, te veel vergen
,

van,uitputten; this willput a great

(heavy)- on ourresourees,hierdoor
zullen onze m iddelen geducht w orden aangesproken;- eireuit (radioj,

zeefkring;- eock,aftapkraan'
,- pipe,
draineer-,afwateringsbuis.
drainage, dro
ging,
rpgl
loleeg
ring;
(heta
)fwa
tering,
drainering,
afgevoerde water;ilnekka
; dem
aftappi
dengebo
dong
or Van
petroleum
COncurrenten'
,allowanee for -, coulage;
- bas
in,stroom -, afwateringsgebied;
- eanal,afvoerkanaal.
drainep draineerder;vergiet.
dram atiw dram atisch.
drape,draperen,bekleden,overtrèkken.
draper,manufacturier;-'sgoods,ziedrapery; -#s shop, m anufactuurwinkel.

drapery,manufacturen (ookk- goods);
m anufactuurhandel; lakenfabricage,
handel fookL - trade); drapering,
draperie; - husiness, m anufactuurzaak,-winkel.

voot diepgang hebben; the ehim ney
doesnot-, de schoorsteen trektniet;
thistax -swell,dezebelastingbrengt
heel wat op;zie ook redraw .
ca) met znw.t - attentlon to, de aandacht vestlgen op; -n battle, onbe-

sliste strijd; - beer, bier tappen;-

a bid? een bod uitlokken; - a bill,
een wlsseltrekken;-n butter,gewelde
boter; a eheque (on),een chegue

afgeven (Op);-eustomters),klandlzie
t
rekken; - the fire Lscheepv.j, de
vuren uithalen; -n gam e, rem ise
(-partij)(ookfig.j;-one'sraw materials
from,zijngrondstoffenbetrekkenvan
(uit); - full pay,volsalaris (loon)
genieten; - relief, ondersteuning geni
eten;-ingsail,volstaand (bo1)zeil;
samples,monsterstrekken(stekçn);
- water, water putten; - suffieient
(too much) water, voldoepden (te
veel)diepgang hebben;- wire,draad
trekken;the wood is -inp het hout
werkt;-n (thread)work,a
'jourwerk;

drawback
2i7
dreanz
zie ook com parison, conclusion,cur(/ïg.); remise: onbesliste (wqdlstrijd

tain znw.,debenture b),distinction,
line lIca),lot c1),e.a.
ca)
verbind., - alter it great eonsequences, grote gevolgen na zich sle-

Look jig.j,the - oftheirexhibitwas

im m ense, hun ,,stand'' trok ontzaglijk veel bezoek; - bar, koppelstang; - hridge, draai-,ophaalbrug;
pen;- alonp voorttrekken;- atsight,
- net, sleepnet; - well, waterput.
a vista trekken;- away,wegtrekken; drawbaek,idem :restitutie van betaald
invoerrecht of betaalden aCCi
back,(zich)terugtrekken (ook /ïg.;
J
-ns bij
w ederuitvoer, prem ie op uitvoer
uit, from); - forth, te voorschijn
halen;uitlokken;- in,intrekken;inLajgek.:Dbk);bezwaar,nadeel,incon-

krimpen,zich (gaan)bekrimpen;ten
vënient,schaduwzijde,wathettegen
einde lopen (v.dag); korten (v.d.
heeft; vermindering, aftrek (van,
dage
n);er inhalen;erbijbetrekken; from).
into, betrekken bij, halen in; - drawee,betrokkene(bijwissel),trassaat.
near(nigh),naderen;thetimeis-ing drawer, trekker (v.wissel), trassant;
near when ...,de tijd nadert,dat...;
tekenaar:enz.,ziedraw q1);(schuif)- off, af-,wegtrekken,(zich)teruglade;(palrof) -s,onderbroek;zwemtrekken; afleiden (v.aandacht);afbroek;(chesto1)-s,latafel;refertotappen; afvloeien;- on,aantrekken;
(op wissel;ajgek.:R/D), terug aan
verlokken, m edeslepen; na zich sletrekker.
drawing, trekking, uitloting;het tekegen;naderen;(eenwissel)trekken op; nen, tekenkunst; tekening; -s, ook..
- on a banker,trekken op een bank;
recette,ontvanysten;day of -,trek-

pen, ten gevolge hebben,m edebren-

- on one'seapital,zijn kapitaalaanspreken; this will - heavily on our
eapital, dit zalons kapitaalgeducht
a.;- on the stock, den voorraad aanspreken, uit den v.putten;zie ook

upon; - out,uittrekken; (uitlrekken, lang aanhouden, uitspinnen;
lengen (v. dagen); ontlokken; uithoren, aan het praten krijgen;opmaken, uitschrijven; opvragen (v.
geld);long--n-out,zie long 1#);the
sums one pays in and -s out,de bedragen die m en stort en opvraagt;
--out table, uittrektafel; - to, zie

close c), end cal,e.a.; - together,
bijelkanderbrengen (komen);- up,
optrekken;opmaken (v. document,
balans enz.), opstellen (v. rapport
enz.), redigeren, ontwerpen; vaststellen (v.reglement);totstaanbrengen (komen),(doen)stilhouden;- up
to, naderen; - up with? inhalen; upon,zieN on;puttenult(eenwerk),
(ruim)gebruik maken van;- upon
one's imagination, zijn verbeeldlng
vrijspellaten;- ruln upon oneself,
zijn elgen ondergang bewerken.
b)znw.,(het)trekken,enz.,ziec1);trek,
haal, vangst; attractie, clou; trekking (v.loterij),getrokken lot,uitgeloot nummer,loterij; proefballop

kingsdag (v.wlssel); listof-s?uitlotings-,trekkingslijst'
,ata -,bljeen
uitloting;in (out of) -,juist (verkeerd) yetekend; zfc ook cum,ex,
redem ptlon;- aecount,cheque-,girorekening'
,- block, blok tekenpapier;
- board, tekenpl
ank,-bord; - box,

t.doos; - eompasstes), trekpasser;
eredit, wissel-,accept-,rem bourscrediet; - day,trekkingsdag (v.loting);- ink, t.inkt; - knifw trek-,
haalmes; - materials (requisites,
implements), t.behoeften; - offiee,
t.afdeling; - paper, t.papier; pattern, t.voorbeeld; - pen, t.-,
trekpen'
, - peneil, t.stift'
,- pin, punaise; - room, salon,ontvangkam er.

dray,sleperswagen (ook:- eart);-horsw

sleperspaard; -m an, sleper.
drayage,sleeploon,vervoerperslepersw agen.
dread znw.,vrees (voor, of);to be in
hourly - of..., in voortdurende v.

verkeren ...;adJ'.,gevreesd;vreselijk,
geducht,ontzagwekkend; o,
f<z.,vrezen,duchten,beducht zijn voor.
d
readful, vreselijk,(verlschrikkelijk.
dreading, het charteren voor m assale
lading m etoptievan stukgoedlading.

dream,Ilittle(never)-tthat...,ik had
er geen flauw (niet het minste)idee

dreariness
Van
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(had nooit kunnen denken),

drift
klederm aker'
, - m aterials, kleding-,

dat..., I should not - ol ...ing, ik
japonstoffen; - shield, sousbras; ZOu er nietaan dènken om
stand, costuum pop; - suit, rokcosdreariness, som ber-, triestig-, n aartuum ; - tie, witte das.
geestigheid.
dr
e
sser? aanrechttbank); wanmachine;
Greary, soraber,triest,n aar.
berelder; t-zlzzzcr.ltoilettafel.
dredge I znw-,sleepnet'
,dreg,m odder- dressing,het kleden,enz.,ziedress f
z);
m olen, baggermachine'
, ww., - up,
kledij'
,vulsel;mest;verbandtmidde-

(Opldreggen; - (out), (uitlbaggeren;
dre
dge II,(metmeelenz.)(belstrooien;
dredging box, zfc
zie ook dredging.

dredger ll.
dredger1,baggerman;oestervisser;dregger;baggerm olen.
dredger II,strooibus.
dredging, extensive -s, baggerwerken
op grote schaal; - im plem ents,bag-

len); apprêt, appretuur,preparaat,
smeersel'
, stijfsel, pap (voor linnen
enz.);verzwaring (v.zijdel; schrob-

bering;a - of m anure,een laag m est;
- bag, toi
letnécessaire; - ease. t.-,
kapdoos; eom b, t.kam ; - gown,

kamerjapon'
,peignoir;-.table,t.tafel;

- wrapper, zie - gown.
dressy, chic gekleed'
, chic.

zzf
z?.,(laten) druppelen'
, out,
ge
rwerktuigen; - machine (miII), dribble f
b.m achine, modderm olen.
bij beetjes (druppelsgewijs) geven
dreg,zie dregs.
(mededelen);znœ.,gedruppel'
,drupdreggy, drabbig.
#eltje.
dregs, drab, droesem, grondsel; (/fg.) drlbtbllet,druppeltje,beetje'
,by(in)-s,
uitschot;to the -,tot op den bodem .
bijbeetjes.
dreneh, doorwéken, doornat maken, drier (
ooà:dryer),droger,droogtoestel,
drenken; een paardenm iddel toed.middel,slccatief Look:liquid -).
dienen.
drift c)znœ-,(het)afdrijven,afwijking'
,
Dresden, -ehina (waTe),Saksisch porLscheepv.)drift;stroming,trek,gang,
selein.
drijfkracht;voort-ofsamengedreven
Gre
ssn,
c) œœ., (zich)kleden; (aanlklesneeuw, zand, stof enz.,drijfhout;
de
tooien; pavoiseren; de étalage
bezinksel,diluvium '
,drevel,doorslag;
verzorgen, etaleren; (toelbereiden, drijfnet; horizontale mijngang'
k
, belaarmaken, aanmaken (v.salade), doeling, strekking, portée; ''laisserbewerken, opm aken, appreteren,
aller''politiek LookLpoliey of-.-polschoonmaken, prepareren; kaarden,
iey); - anehor, drijfanker'
, - curbereiden (v.wol);repelen (v. hen- rent,driftstroom '
,- iee,drijfijs,ijsnep);(leerltouwen (bereiden);bemes- gang;- net,drijfnet'
,- sand,stuiften; roskam men; snoeien, schaven;
z
a
nd;
wood
,
dr
i
j
f
hout
.
zie ook dressing; -ed fur, bewerkt b4W?
f
'
42.,drijven af-,mededrijven (ook
bont; -ed hides, bereide huiden;-ed
/fg.); doelloos zw alken, onbeheerd
linem opgemaakt linnen; - a (the)
ronddrijven; opwaaien, verstuiven,
windom etaleren; - down, een
(zich) ophopen, op hopen drijven
schrobberinggeven;- out,(zich)op(gedreven worden); drevelen, doortooien; - up, zie,
x,out;costum eren;
slaan;to let things > de dingen op
hun beloop laten, het er m aar op
Lscheepv-j poetsen;zie ook carcassen
aan laten komen;- about,hulpeloos
silk c,
).
è) znw-,kleding,kleed Look fig.t,cos(stuurloos) ronddrijven;- apart, elk
ZiJ
'n eigen weg gaan, van elkander
tuum,toilet,Japon,tenue;(evening)
-, avondtoilet;artiele of-, kledingstuk; - elothes, avondtoilet; - eoat,

rok; - fabries (goods), zie - m aterials; - guardy rokbeschermer (v.
r
ijwiel);- jaeket,zie dinner jacket;
Ienghts, coupons (voorcostuums);
-m aker, costuumnaaister; dames-

vervreem den'
,zfc ook ashore;- away
from ,een anderen weg opgaan, ver-

vr
eemd geraken van;- (to beslowly
ing)into ...,geleidelijk (alsvanzelf,
langzaam maar zeker)geraken (komen, vervallen) tot (terechtkomen
in);- ofl, afdrijven; to allow the
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drop
driftage
- f
xnatter to -.on indeîinitely, de zaak
rom the m arket, van de m arkt
m aarsteeds Op haar beloop laten;
dringen; - in, inslaan, -drijven; On ixz the old style, de oude sleur
into a corner,in hetnauw drijven;
out,verdrijven,verdringen;-itto
bl
ijven volgenq- (away)to seaward, -the
naar zee afdrilven.
last m inute, het op het laatste
driftage Lscheepv.),drift;wrakgoederen. ogenblik laten aankom en; - up,opdrifter, wie de dingen m aar op hun
jagen,-drijven (v. prijzen)à zie ook
bay lV,ditch znw.,extrem lty,hom e
beloop laat; drifter: vissertsboot)

metstoomkracht en drijfnet.

c)?pillar znm.;-way tx
d.r?zcr.l, (op)-

driftless, doelloos.
rigweg.
drillI ww.,boren, doorbören; drillen, bj znw-, rit; inri
j, opri
jr(l
an)
drij
-,
stuwkracht,drang,
voo
ta
var
e;
ndhe
lf
d;
africhten'
, in rijen zaaien'
, zie ook
drilling'
,- som ething into a person,
gejacht;aandrijving'
,richting.
iem and iets inpom pen; znw., dril, driver,voerm an,bestuurder,chauffeur'
,

boor, boormachine;zaaimachine (v.
machinist'
,(vee)drijver'
,drijfwiel'
,(gedrilcultuurl;drilcultuur (ook'
.- sowmeenz.)uitbuiter.
ing,- seedingl; dressuur, (l
Aet) af- driving, - belt (ook:band), drijfriem'
,
- bol
t, d.bout; - foree,stuw -,sturichten'
,- harrow, fijne eg'
.- pipw
wende kracht (ook jig.j'
,- gear, d.boorpijp.
drill II, dril: gekeperd linnen.
werk;- shaft,d.as; - wheel, d.wiel;
drilling, boring,enz., zie drill l f
'
cf
,
c.;
achterwiel(v.rijwiel).
(zc!#.)= drilll1.
,-s,boorsel;-crew, drizzle ww.,m ot-,stofregenen;drizzling
rain = znw., mot-, stofregen.
boorploeg (bijpetr.winning);- ma-

chine, b.m achine; - operations.b.- drogher, W .-lnd. kustvaarder'
, log,
werkzaamheden'
,- plant, b.installalangzaam varend schip.
tie; - systemj b.systeem ; - tech- drone ZTtW., nietsdoener; gegons, ge, gebrom , dreun; WW., gonzenj
d ntquw b.technlek;zie ookrig1znw. SSnor
norren,brom men,dretlnen;- RWaY,
rily, droogtweg).
drink ww.? drinken; -ing cup, drinkverluieren.
beker;-ing glass,d.glas;-ing water, droop ww-, (
laten) (af-, neerlhangen;
d.water'
, znw., drank.
(aflhellen; (weglkwi
jnen,verflauwen

drinkable adj., drinkbaar; znw.(gcœ.
(ook v. markt); dalen (v.prijzen);
rzz47.),drank.
z
nw-,(het)(laten)hangen enz.;daling;
drip q,w., druipen (van,with);(doen) afneming.
druppelen'
, zie ook dripping'
, znw., drop (z)znw.,droptpel),druptpel);oordrup, gedruppel; drulplijst (00/t: bel,-knop;zuurtje,flikje;(het)vallen, valz
. achteruitgany, afneming,
-stone);leksteen.
dripping, druip-,braadvet'
, -s, afdruipval, dallng (ook v.pri
ls); (scheepv.j
sel;- pan, druippan.
diepte (v.zeil);a - in a bueket (the
dri
ve J.
) ww., drijven,aan-,voortdrij- ocean), een druppelin een emmer;
V en ' (
belsturen,rijden,mennen;gra- hy-s,druppelsgewijze;the-infreight
ven,boren (v.tunnel);fintrans.jrij- quotations, de (grote) daling in
den (in eigen of gehuurd voertuig), vrachtnoteringen;- black,torentjesvgl. ride; zie ook driving; eled ric
zwart (verf); - bolt,koppelbout; glass, pipet;- letter (
(-alIy) -n,electrisch gedreven;- a
W?'
zzer.),stadsief; - shutter (
good bargain,een goed zaakjedoen; br
phot.), momentsluiter.
- a hard (sharp) bargain x
with, tot
het uiterste beknibbelen, het vel :1) f
zzfc., (laten) vallen, zykken,nerroverde oren halen;- thepen (quill),
laten, dalen Look v.prilzen),verllede pen voeren;- at, doelen op, op
zen;(laten)vervallen;weg-,uitlaten;
het oog hebben? het toeleggen op;
laten varen, opgeven, ophouden
what are they driving att
l, w aar wil(
met); afzetten (v. passagiers); intrekken,afschaffen; zich laten ontlen zijtoch heen,watwillenzijeigenlijk?;- (away)at,hard werken aan; vallen,loslaten;druppelen,druipen;

A oplet
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dry
don't - !, niet stoten!;them atterwas drove,kudde,drom ,hoop,troep;steenallowed to -,m en lietdezaakrusten
houwersbeitel.

(varen);- an artiele,een artikelaf- Aover,veedrijver;veekoper.
schaffen (latenuitvallen);afew -ping A own,verdrinken,onderwaterzetten,
eases ol ..., enkele alleenstaande geoverströmen;(/fg.)overstelpen,smovallen van...;- a daim ,een reclam e
ren, overstem m en; to be -et
l, verdrinken Lint
(eis,vordering)intrekken,ervan afra
ns
)
.
zien; the correspon4enee -ped, er

drudge f
z,fc., sloven, zwoegen,zich af-,
uitsloven; Zn#V.y werkezel, zwoeger;
factotum .
a line (a note,some lines,a few
words), een briefje schrijven (doen A udgery, gezwoeg, gesloof;factotum werk.
toekomen),evenschrijven;->pareel,
een pakket afgeven;- the pilot, den (
lrug znœ.,drogerij,kruidterij),ingre-

werdçn geen brieven m eergewisseld;

loods afzetten (van boord zetten);
- a subject,van een onderwqrp afstappen, het laten rusten; - one a
Avire, iemand (
even)seinen;I never
-ped a word on the matter, ik heb
er m etgeen woord van gerept; - alI
other work, alhet andere werk laten

rusten'
, zie ook anchor c), curtain
znw., hint znw., e.a.; -ping bottle,
druppelflesje.
b,j#v
rbind.,- across,zie x on;- away,
#e
een voor één (successieveli
jk) heengaan;afnemen;afvallen,zich afscheiden (van,from); - behind, achterblijven (geraken)Look jig.jk - down,
neervallen;afzakken (eenrivier);the
rem ark -pe; lrom him ...,dç opmerking ontviel hem ...; - in, e'én voor

één (geleidelijk)(binnenlkomen;even
aanlopen (bij,upon, op,at);- into
port, de haven binnenvallen; - olf,
allengs verdwijnen (uitvallen, wegblijven);- on a person,iemand toevalligaantreffen;iemand te lijfgaan,

diënt;artsenij;bedwelmend middel;
a - (in the market),eenonverkoopbaar (ongewild,incourant,weinig in
trek zijnd)artikel; (/fg.)w:t waardeloos is geworden;ww.,m engen m et
slaapmiddel of vergif; bedwelmen,
verpftigen, (/fg.) oververzadigen.
drugget, droget: grove wollen stof,
(morslkarpet,tafelkleed.
druggi
st, drogist; (Xmer.) apotheker;
's (shop), drogisterij; -s'suneies
(wares),drogerijen.
druid's e10th, zie m onk's c10th.
drum znw., tromtmel); (grote) Xus,
rond blik (voor conserven enz.),vat
(voor olie, verf enz.), vaatje (voor
vijgen e.d.); (fcc#n.) wals, cilinder;
with -s beating and eolours flying,
m et vliegende vaandels en slaande
trom ;to beat the big -,degrotetrom
roeren; - head, gangspilkop; çr
zf
z7.,

trommelen (met,op),bonzen,kloppen,gonzen;- for tx4??zer.,gemeenn.j,
werven (v. klanten); - something
tegen hem uitvaren;- out,af-,w eginto a person,iem and ietsinhameren;
vallen;aletter has-ped out.eris een
- up,bijeentrommelen Look fig.j.
letter uitgevallen; - out ol use, in Grumme
r (Xmcr., gcmccnz.), handelsonbruik geraken; - through, niet
reiziger.

doorgaan;- to the reaw zie'wbehind; drupe, steenvrucht.
- upon,zie- on;- with,druipen van. dry c)adj.,droog,dor (
ook /fg.); niet
Aoplet, druppeltje.
ve
r
me
ngd
(
me
t
vl
o
e
i
s
t
of),nietzoet,
A oppings, afdruipsel.
s
ec
(
v.
wi
j
n)
;
l
a
4md
r
.
l
,
,
dr
ooggelegd'':
dross, slakken, schuimhamersl
ag (ook:
met alcoholverbod;nuchter (v.fei-

- oliron); onzlliverheden,droesem;
afval; (/fg.) waardeloos of minder-

waardig goed.
drossy, vol schuim of slakken; onzui-

e ver; (/ïg.)waardeloos.

ought, droogte; prolonged *% langdurige d.
e oughty, droog,schraal.

ten);lens(v.pomp);tokeep -,droogto run -, d.lopen, opdrogen, ophouden te vloelen (ook jig.j; op-,
uitgeput raken; - goods (merehandise),d.ewaren; (fnz.Amer.jmanufacturen, ellewaren;- harbour, tij-,
hoogwaterhaven; - Iaws,w etten tot
houden; to be kept -l, d.houden !;

dryer
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wering van alc.dranken;- m easure,
maatvoord.e waren;- thanks, plms-

due

of (to play -sand drakeswith), vergooien,wegsmijten,verdoen;zieook
d lame c#j.; - bill,rode tarwe.
uck II,zwaarongekeperdlinnen;tentdoek; licht zelldoek; -s,grof(witllinnen pantalon;- c10th,hoedengaas.
duet?leiding,buis.pijp.
duetlle, sm eed-, rek-, kneedbaar,buigzaam;(jig.jhandelbaar.

dankje;zieverderb);ww.,(laten)drogen, op-! af-,uitdrogen;eesten (v.
mout); zïe ook drying; - up, op-,
ver-,indrogen; Lgemeenz.j naar den
ltelder gaan (v.zaak).
b)samenst.?--as-dust,droog,dor,saai;
- eell,zzd pile;--eleaning, (het)
uitstom en; --cleaning works, che- ductility, smeedbaarheid,enz.,zie ductile.
mische wasserij; - eooper, kuiper
van vaten voordroge waren; --cure, dud (vgemeenz.) Z!tW.,lor,prul (ook v.
zie salt; --dock, znw.,droogdok;
pe
r
soon);-s,vodden,prullen,plunje;
fJ70,., dokken in een d.; - farm ing,
J#'
J.,lorrig, prullig;vals, onecht.
cultuur zonder irrigatie; - needle, dudgeon,in (h*
1gh) -,erg nijdig,boos.
zie point; - pile (electr.), droog dub
ec1)adj.,(verlschuldigtd);verplicht;
element;- plate (phot.j,drogeplaat;
ehoorlnk,rechtmatig,gepast;tijdig,
- point,punteeri
jzer;- rot,vuur(in
op tijd;verwacht;vervallen (v.wishout); longsmet (v. schapen); ma- sel,schuld,rente);zie ook duly; to
den (in kaas);(jig.)bederf,corruptie; lall (become) -,zie fall c1); hefore
-rotten,vervuurd (v.hout); --rub,
(till) -,vöör (tot aan) den vervaldroogschuren; --salt, d.zouten (v.
tijd; to pay when -, ook: op tijd
vlees enz.); -salter, handelaar in
betalen; - (on) May 1, per 1 Mei,
drogerijen, chemicaliën, verfwaren, valuta 1 Mei;to be - (to arrive, e.
oliën, conserven enz.; -salteries,
schip oo/t: to call), verwacht worchem icaliën enz.,vgl.xsalter;-saltery,zaak van een ''-salter''
dryer,zie drier.

drying,drqog...; - apparatus, d.apparaat;- xnstallation (plant),d.inrichting; - kiln, furnaee, oven, stove,
d.oven,eest;- lolt(floor),d.zolder;
- place (yard), d.plaats, drogerij;
- shed, d.schuur,-loods.
dryly,zie drily.

dr
yness, droogheid (ôok jig.j.
dual,tweevoudig,-ledig, -tallig,-delig,
dubbel; - am plilieation, reflexschakeling; - interpretation, tweeërlei

uitlegging,tweeledige opvatting.
dub, betitelen (a1s), noemen, dopen;
appreteren;vetten (v.leder).
dubiety,twi
jfellachtigheid).
dubious,twi
jfelachtig;onzeker;dubieus;
van twi
jfelachtig gehalte;weifelend;
debts (debtors), dubieuze vorderingen (debiteuren);-issue,onzekere
afloop; - light, onzeker licht.
dubitable, twijfelachtig.
dubitation,twijfelling),weifeling.
dubitative,twijfelend,weifelend.
ducat,dukaat;-s (gemeenz.),duiten.
duality, tweevoudigheld,enz.,zie dual.

duck 1, eend; to make -s and drakes

den;M r X is - to arrive in Am eriea
nextweek, de heer X moet de volgende week in A. aankom en; she
was - to have sailed on ...,het schip
had den ... moeten vertrekken;the
next supplies are - to reaeh your
port ...,de volgende zending m oet ...

te uwent aankomen; zie verder ca);
zieook past c).
ca) metznw.,the amount - (to me),
het (mi
j) verschuldigde (komende)
bedrag;the-amount,hetjuiste(vereiste)bedrag;bills -,vervallen wissels;(on the) - date (day),(opden)
verval-,verschi
jndag,-datum ;-debt,
opeisbyre vordering; - delivery,tijdlge(rlchtige)(aflleveringithedelivery
is - and overdue,de leveringstijd is
reeds lang verstreken; to take note of, qoede nota nemen van; to
give - notlce of, (
behoorlijk,tijdig)
kennis geven van.
,- payment, richtige betaling;thetrain isfivem inutes

mi
nut
nlr
ove
r -), de trein is vijf
(isea
eady
tijd (hadalbinnenmoeten zijn); zie ook consideration c)
en :),coursec),honour c1),interest
l1,
c)
c) observance,reward znw.,speed
time ca),e.a.

duff
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dunst

ca)verbind.,in half an hour he was
dultllness, botheid, enz.,zie dulladj.
at the m eeting of the X C0., over duly, naar behoren,behoorli
jk;op (den
een halfuurmoesthijtervergadering
behoorlijken)tijd,stipt'
,zondermanhe
i
s
bae
k
ke
r
e
n;
t
e
r
e
c
ht
,
'
we
r
e
c
e
i
ve
d your...,
derX Mijaanwezigzijn;
your...-reaehedus(came-tohand),
from (in) America next week, hij
wordt de volgendeweek uit (in)A. wijontvingen.wij hebben in goede
terugverwacht (moet de volgende
ordeontvangen;-signed,(behoorlijk)
ondertekend.
week uit (in)A.terug zijn);- baek
at 9 o'clock, terugverwacht (terug dum b, stom , stil,sprakeloos; to strike
moetende komen)om 9uur;thema-,zie dumlblfound; barge (eraft),
terial is not - for inspeetion until...,
s
chuit (vaartuigen) zonder zeil of
dit m ateriaal m oet eerst worden
beweegkracht; - waiter, stom megekeurd; &B: te danken (
wijten), knecht:dientafeltje.
toe te schri
jven aan' delayetl - to dumtblfound,verstomd doen staan.
(/oufzcj voor
. owing to), vertraagd dum my znw., strom an, naam lener; fi'
tengevolqevan;itis- to ourselves...,
gurant; (costuumlpop; ledige kist,
doos, fles enz.in uitstalling;adJ'
.,onook'
.wijzllnaanonszelf verplicht ....;
zie ook credit c.
1).
echt, schijn..., nagemaakt; - door,
blinde deur; - package, étalageverbj è#'
fc., recht, vlak; the eourse is South, de koers is vlak Zuid.
pakking.
c) znw., (het) (iemand) verschuldigde dumy 1,prop;soortbonbon;Lgemeenz.j
dult.
(toekomende);-s,rechten,geldten);
leges;(Xpzcr.)contributie;itismy-, dump 11znw.,plof,smak;hoop;tXr?zcr.l
hetkomtmijtoe;anchorage, canal,
belt,stortplaats (ook:ving Kround);
harbour, etc. -s, anker-, kanaal-,
ww., op een hoop gooien,neersmakhaven- enz.geldten); for a full ken,-plompen;(ïnz.Amer.jstorten,
f
gemeenz., zccm.), voorgoed, totaal, kippen;dumpen:waren (overproducgeheel en al; to give everyone his
tie) vèr beneden den prijs Op de
buitenlandse m arktwerpen,m ethet
-,
een ieder het zijne geven;to pay
on e's - s, zi
jn schulden betalen;
doel,denprijsinheteigen land oppeil
(postage) - stamp, (straflportzegel. te houden en/of de buitenlandse
llulf1,kolengruis'
,coking -!cokesgruis;
m arkt te veroveren;they -ed alltheir
fine small -,gewassen fljnkolen.
tin holdings, zijwierpen alhun tinaandelen op de m arkt; -ing, dumpduff11*fgenteenz.j,bedrieglijk namaken
(vernieuwen), oplappen; -ing, (being; -ing eartt),kipkar.
drieglijke) namaak; (Xuslr.) vee- dumps,to be(down)inthe- (gemeenz.),
m erken veranderen of vervalsen.
in den put zitten.
duffel, duffle, duffel.
dum py, kort en dik.
duf
fer, verkoper van waardeloos goed dun I adJ'
Zs
.,m uisvai ,-grauw ,vaalbruin'
,
waardevol; m arskramer'
, sukkel;
(
Jzfc.,bruinzouten (v.vis).

valsgeldstuk (schilderij,juweelenz.); dun11znw-,(lastige)schuldeiser,maner;
namaaksel;improductieve mijn.
ook = Nningletter'
,ww.,manen (om,
1ox'),lastig vallen metmaanbrieven;
ningletter,maanbrieflom betaling).
Look/ïg.);stil,lusteloos,flauw,loom , dung znw., m est;- lork,hill,hole,m .traag,gedrukt,slap (v.zaken,markt); vork, -hoop,-put; fzzfzJ.,bemesten.
donker,somber; tapioea - (beurst-), dungaree LEng.-1nd.4, grove katoenen
tapioca flauw; - time,slappe (stille) stof.
tijd;tobe-of(tohavea-) sale,traag dungy, vuil, drekkig.
van de hand gaan;zie ook apprehen- dunnage znœ.: stuwtagelhout, -mates
ion; ww.,botenz.maken (worden), riaal,garnerlng;- mats,stuwm atten;
af-, verstom pen; verdoven; verflauww.,van stuwagem ateriaalvoorzien.
W 0n'
the edge of, de scherpte dunnish, vaalachti
g, vgl.dun I adj.
(kracht,het effect) ontnemen aan. dunst,defijnste(zetmeellkorrelsinmeel.

(
bAke, soort kers.
dull adJ'., bot, stom p,dom ; dof, m at
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duode im o tgcf
zz. ajgek.. 12mo),duo- dust tz) znw., stof;kolengruis; stof-,
gruisthee'
,vuilnis'
,oak -, eikenhoutdecimo(formaat).
zaagsel;percentage of-,stofgehalte;
dupable,gemakkelijk beettenemen.
dupe znw.,dupe,bedrogene,slachtoffer;
to raise(make,kickup)a-, (veel)s.
ww., beetnem en,bedriegen.
opjagen (ook jig.j;to throw - in the
eyes of, zand in de ogen strooien;
dupery, bedriegerij.
duple,- ratio,verhouding van 2 1.
ww., (aflstoffen (ook:- up); stoffig
duplex, tw eevoudig, dubbel; - burner,
maken;bestuiven, bestroolen;d6örduplex-braqder.
stuiven (v.zakken,vatenl;- theeyes

duplicate c#j.,dubbel,in duplo;tweeof,zie znf
z/.;zie ook jacket znw.
de,duplicaat...;znw.,dubbelte),du- b) samenst.,-bin,vuilnisbak;- brand,
pl
icaat,afschrift,tweevoud;secunda;
brand (ziekte in koren); - brush,
1
n -, in duplo; trains ran in -, er
schuier'
, - cap, stofdop; - cart, vuilliepen volgtreinen;fzzf
zz.,verdubbelen,
niswagen;- eloak,coat,s.jas,-mantel; - destruetor, vuilverbrandingsin tweevoud (duplo)(oplmaken,een
m achine'
,- gown,zie- cloak;-guard,
duplicaat (afschrift) maken van;
s.bescherm er- hole, askuil, -gat;
dubbelaanmaken (boeken,uitvoeren
- -l
aying material, stofbindingsm idenz.); such a proeedure islikely to
lea; to entries being -d, dit leidt er
del;-m an,vuilnism an;-pan,v.blik;
licht toe, dat posten dubbel worden
- proof, s.vrij; - sheet, s.laken; tea, s.thee; -tight, s.dicht; - wrap,
geboekt; - the letter to .., een afschrift van den brief zenden aan '
zie x.cloak.
duplicating-m aehine! zie duplicator. duster,stoffer;stofdoek;s.zeef,-zuiger;
duplication, verdubbellng, enz.,zie dutzlzz?cr.l,zie dust cloak (coat).
plicate œœ.; doublure; - of distrib- dustiness,stoffigheid,enz.,zie dusty.

uting facilities, (onnodige) verdub- dusty,stoffig,bestoven;droog (ookjig.).
beling van verkoopinrichtingen; in Dutch, Nederlands f
beter: Netherorder to avoid - of work, ten einde
landts), behalve in vaste uitdr., als
dubbel werk te voorkom en.
onderjè(Amer. ookj Duits: - hlue,

duplicator, duplicator, verveelvuldigingsapparaat.
duplicity, dubbelhartigheid.
durability,duurzaam -,bestendig-,deug-

delijklleid.

durable, duurzaam , bestendig, deugd
.e
lijk.
durableness,zie durability.
duration, duur, ti
jdduur;the - ofthe
Compans de d. der Maatschappi
j;
forthe-of@*@Nzolang de...duurt,voor
den d.van
to be of long (short,

n (korten,
temporary) -,'van -lange
tijdeli
jken)d. zijn; of transport,
transportduur.
duresste) (jur.), dwang;vrijheidsberoving;under-,doordwang,gedwongen.
during,gedurende,ti
jdens,onder,inden
loop van.
duroy,kalmink (wollen stof).
durra, lndische gierst.
dusk znw.,schemerdonker,schem ering,

donker; ww. (zdf#.), (verldonkeren.

duskish, dusky,donker,schem erachtig;
zwartachtig.

lakmoes;- box.verlaktblikken doos;
- br
ick,zie'wclinker;- chairs, stoe1en m et biezen zitting, ,,l-lollandse
stoelen'';- elinker,gele klinkersteen;
- eloek, koekoeksklok; - eom fort,

schrale troost; - door (scheepv.j,
deur met onderdeur; - drops, H aarlem m erolie; - gold, klatergoud; hoe, hand-eg; - m etal, zie - gold;

- mirror,spionnetje;- oven, braadoven; - pipe,lange Goudse pijp;t
ears,glastovenltranen;- toys,Neurenbergerwaren; - ware,Delfts aardewerk;- wax,fijn zegellak;zie ook
auction,beat c1),cask znw.,cheese
c),cloven,root Ic),tile znw.
dutiable, belasttbaar), aan rechten
onderworpen;accijnsplichtig.
dutiful,plichttslgetrouw; gehoorzaam,
gewillig.
duty I c),plicht;dienst,functie,ambt;
tfccAn.l belasting; capaciteit, opbrengst (v. pomp); eerbiedtsbetulging), deferentie; mv. ooklbezigheden,werkzaam heden;hism ain duties

duty

25i

are ...,zijn voornaamste werk is...;
weare (1eel)in - boundto...,wijzijn
(achten ons)welverplicht...;in -to,
(uit plicht) tegenover, uit eerbied
voor; to he o11 (on) -, buiten (in)
dienst ziin; vrijaf (dienst) hebben;
zie ook devotion, discharge :), incumbent,neglect, negligent, remiss,

report ca),sense c1).
bj met œf
zz.,to abandon one's-,zieto

neglect one'
s x'
. to assume one's d.s,
zie to enter upon one's d.s; to attend

to one's d.s, op zijn plicht passen;
d.s to eomm enee on M ay 1,indienst-

dye

ren);excise -.accijns,impost;export
-,uitvoer-r.,uitgaander.n;heavy d.s,
zware(hoge)r.n;import(incoming)-,
invoer-r., inkomende r.n; (Inland
Revenue)-,zieexciseew;legaey-,successie-r.(oproerendegoederenl;preferential d.s, voorkeurrechten'
, protedive (safeguarding) d.s, beschermende r.n; reeiproeald.s,reciprociteits-r.n; speeifie -, r. naar het gewicht, specifiek r.;stam p -,zegel-r.;

sueeession successie-r. (op onroerendegoederen);zieook countervail-

ing en prohibitive.
duvetyn,im itatie peau de Suède,peau
upon him , de op hem rustende p.n;
de pêche.
to do (discharge,ful
lil) one's-,zijn dwarfznw.,dwerg;adJ'.,dwerg...,m iniatuur...;ww.,in den groeibelem meren;
P. doen (vervullen); to di
seharge a
-n
klein (
Pers/n from his iem and van ZiJ
nietig)doen schijnen.
P.ontslaan;to dlo - for,dienstdoen dwadish,dwergachtig,dwerg....
als;to enterupon one's d.s,in dienst dwel
l,wonen,verblijven;- (uplon,zijn

treding op 1 M ei;the d.s devolving

(functie) treden, zijn ambt aanaandachtbepalenbij;(lang)stilstaan
vaarden; to neglect one's -, zijn
bij,uitweiden over.
p. verzaken; to pay one's - to, dweller,bew oner.
zijn opwachting maken bij;to return dwelling, w oning; - accom modation,
woongelegenheid;- house,plaee,w.to op zijn post terug keren; zie
ook shun.
huis, -plaats.
duty11c),rechtten),indirectebelasting; dwindle, (sterk) afnemen,kleinerworn, verm inderen, inkrimpen, slin(in-,uitvoerlrechtLgew.rzze.),accijns, de
ken; er minder op worden,achterimpost; (jur.) rechten en leges; to
uitgaan; dwindling profits,steeds afimpose (lay, plaee, put) d.s (a -)
nem ende winst; - (away)tonothing
on,to levy d.s(a -)(uplon,rechten
heffen van (leggen op), belasten; (to the vanishing point),totnulgereduceerd worden, in het niet vere
xempt from, free (elear) ot -, zie
N -fr
ee;exemption from -,zieexem pdwijnen.
tion; liable to -, ehargeable with dye c)znw-,verf(stof),vgl.colourq1);
-, bel
kleur tint; -s,kleurstoffen, verfwaasttbaar),aan rechten onderw orpen; - off, invoerrechten niet
ren ' a swindler of the blackest
inbegrepen, in entrepôt, onverac(Geepest) -, een oplichter van de
cijnsd;- on,zieN-free;-on tobaeeo. allerergste soort;blue -, (verversltabaksbelasting;- on value, zie ad
wede;a deep -,een donkere (diepe)
tint;this eotton is absolutely fast-,
val
orem -; - exemption, vrijdom
van rechten; eertifieate of - exem pdeze katoen is volkomen kleurvast;
tion,bewijs. van vrii
*'e
ninvoer;--lree, lœœ.
,verven (v.stoffen,haar,wol);
ast -tl, kleurhoudend;this m aterial
--paid,vrilvan (inclusief) r.n, r.n
betaald'
, in consumptie'
, - m ark!
-swell(badly), deze stof laat zich
douanestem pel; - unpaid, niet vril
(niet) goed verven; -d in grain,
van (exclusief)r.n.
double--ed.in de wolgeverfd Look
bj metadj.,a; valorem -,waarderecht, /ïg.; Amer. /fg.: -d in the wool).
r.naardew aarde;eustom s-,douane- bj samenst.
, - house, ververij; - industry,kleurstoffenindustrie;- stuffs?
r., in- en/of uitvoer-r.gdeath -, zie
verfstoffen,-waren;- trade,ververil
estate-;differential(t
hscriminating)
-,differentieelr.;estate -,successie(zaak); - tub (vat) ververskuip; r. (op roerendeen onroerende goede-

ware,zie x,stuffs;- wood,verfhout;
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dyer

- works?ververij;ooklkleurstoffen-,
verffabrlek.
dyer, (stoffenlverver;- #soak,ziequercitron; -'s woad, ververswede.
dykw zie dike.
,bew eeg...,bedynamictal),dynam isch'

wegings...,drijf...,kracht....
laten springen enz.;zie ook silk c).

dynam ite znw-,dynam iet'
,ww.,m et d.
dynam o, dynam o;-m eter, d.m eter.
dyne, dyne:centimetergram .

E

earth

toes,etc.
), vroege perziken (aardappelen enz.);an - reply,een spoedzg
antwoord; in the - spring,vroeg in
het voorjaar; an earlier steamer,
een vroegere boot, een boot welke
eerder vertrekt; in - tim es, in de

vroegste tijden;zie ookclosing,convenience, opportunity c), post tz),
stage c1)en ca),e.a.
b)bQ'
w.,vroeg,spoedig;earlier, vrorger, eerderq as - as 1900, reeds ln
1900;10 m inutes-,10 min.tevroeg;

- orIatw ziesoon;- nextweek (last
year,in 1935),in het begin van de
volgendeweek(hetvorigeJaar,1935);
-

in X ay, begin M ei.
- other, elkander.
earnzark AnW., eigendomsm erk; m erk
eager, vurig, gretig, begerig, verlan(-teken);f
zzm.,merken, tekenen;begend (
tem men, uittrekken;-etl, voor een
naar,for,after;om ,to...),be- s
s
pec
i
aa
l
doe
l aangewezen; -ed gold,
lust (
op, after); nieuwsgierig; -ly,
ookkmetgraagte;zieook demand bg)
goud
(
i
n
c
i
r
c
ulatiebank)dienendetot
dekkingvan buitenlandseverplichtinen desire b).
eagerness, vurigheid, enz., zie eager;
%en;40 mmionsare-ed 1orredempbegeerte, verlangen.
tzon of debentures, i0 m illioen is
eagle, arend,adelaar; tXzzzcr.l10-dol- bestem d voor aflossing van obligalarstuk.
ties.
ear 1, oor; -ed,m et oren; to be all -s, earn, Verdieneny Winnen, VerWerven,

each, elk,ieder;2/- o 2 sh.perstuk;

verkrijgen'
,zie ook earning;this-ed
1or them the general distrust, hierm ede haalden zi
jzich hetalgemeen
wantrouwgn op den hals; - a t
lividend, divldend m aken; the interest
(profits) -ed, de gemaakte rente
(winst);the wages (salary) -ed,het
verdiendeloon(salaris);zieookbread,
incom e, livelihood, living znw.,
profit c)?salt c).
- witness,oorgetuige;zieookearm ark earnest adJ.
,ernstig,ijverig,dringend,
en earwig.
vurig;- endeavor s,ijverige pogine*P 11 znw-, aar' - eoekle, ziekte in
gen; to beK (request) -lp dringend
koren; ww.,aren Vorm en.
verzoeken (lnverzoekschrlfte.d.);zie
ook desire :);znw.,ernst;handgeld
earing (scheepv.), nok (v. zeil), nokbindsel.
(ook: - money), (onderlpand, (/#.)
voorsmaak,-proefje,belofte;tobein
earliness,vroegttijdiglheid.
early c) adj., vroeg,v.tijdig spoedig;
-, ookL het menen; in full (good,
the earliest boilers were spheres, de
soher,sad)-,in vollen (allen)ernst;
in - of, a1s voorsm aak van.
eerste stoomketelswyrenbolvormig;
at an - date, spoedlg: binnenkort; earnestness, ernst.
itis- daysyetto...,hetzs nog welwat earning, -s, verdiensten; LAmer.ook)
vroeg om nu reeds...;in the- m onths
ontvangsten,inkomsten; - eapadty
of 1931, in de eerste m aanden van
(power), rentabiliteit (v. onderae1931;in the - partofXay,(in het) ming).
begin (van)Mei, in de eerste helft earth znw.,aarde;grond;(cîecfr.)aarde,
aardsluiting; zie ook earthen en
van M .,zie ook :);- peaehes(pota-

ge
heelgehoorzijn;to gain (win) the
o1!(aandachtig)gehoorvinden bij;
to glve - to,to lend - (an -,oness
-s) to,het oor lenen aan; to shut
one's -s to, de Oren sluiten VOOry
zie ook stop c); to set hy the - S,
tegen elkander in het harnas jagen;
up to the -s(overhead an4 -s),tot
over de oren; zie ook deaf, m eet
lc),public :);-drop,oorbel,-knopje;

earthen
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eat
eartllly;how on - ..., hoe terwereld easel
, (schildcrslezel.
***; zie ook run to; - bag,zandzak; easem ent,servituut;llulpgebouw ,-loods
- eontaet, eonneetion, zie earthing;
enz.;perpetual -, vast servituut.

- eurrent (cldcfr.), aardstroom; - eas
ily, gemakkelijk, enz., zie easy;
hunger (/fg.), landhonger; --nut,
the Iargest, verreweg de grootste.
aardaker; aonoot; --nut oil,a.noot- easiness, gem akkel
ijkheld, enz., zie
olie; - plate (clccfr.), grondplaat'
,
easy tz).
-quake,aardbeving'
,- storage,hetbe- east znw-, Oosten; o.
w ind; the far
e
-, hetverre O.,Oost-Azië;the m iddl
waren in den grond;-switeh (electr.j,
aardsehakelaar;-trem or,aardschud-, Perzië en grenslanden'
,thenear -'
,
ding; f
zzf
zz., met aarde bedekken'
,
hetnabijeO .,Turkije'
,adj.en bi
jw.,
aanaarden(gcœ.:-up);(clec/r.laarden.
o.elijk, o.(er) oostwaarts; - of,

earthen, aarden ..., van aarde'
, -ware,
aardew erk,steengoed.

ten o.en van; zie ook easterly,
eastern, eastward, lndies.

earthing (clec/r.),aardverbinding.
easterly, oostelijk,oosten....
eartllly, aards, stoffelijk; aard...;Lge- eastern, oosters; oostelijk, oosttenl...;
-most,oostelijkst (gelegen).
meenz.uïf#r.:)there is no - ehanee
of ...,er is niet de m inste kans...;of easting L
scheepv.t,oostelijkerichting;tts
no -.use, van totaalgeen nut; what
make -, oostelijk aanhouden.
- motive (reason) ean they allegel, eas
tward, oostwaarts Ladj. en h(jœ.);
wat ter wereld kunnen zij a1s bes,oostwaarts (h(jœ.).
weegreden aanvoeren ?
easy c,
) adj., gemakkelijk, licht; geearthy, aards;aard-.-,grond---;- sm ell.
rust,op zijn gemak,rustig,behaaglijk; ongedwongen, los;gemakzuchgrondlucht;-taste,gronderigesm aak.
earWig'znœ., OOrWOrm ;:1/œ.,beWerken
tiy';meegaand;welgesteld;stil,kalm,
(door inblazingen),inhetogrblazen. wlllig (v. markt); cotton-see; (a
ease znw., gemaklkelijkheid); ongeshade) easier,katoenzaad (iets)mindwongenheid; verlichting; at -, geder vast (:cursf.); money -, geld
ir, leunstoel, fauteuil;
makkelijk,ongedwongen;monetary-, rinui-mc;irc-umeha
stances,welgesteld,in goe- of m oney, geldruimte;at one's -,
den doen; - payment (purehase)
op zijn gemak;to be (feel) at- (ill
system , afbetalingssysteem ; on at -).zich (niet) op zijng.gevoelen;
to setat-, op zijn g.(gerust)stel- terms? op gemakkelijkecondities,op
len; to express oneself with -, zich
tyrmi
lnbetaling;- of aecess (deteegemakkelijk uitdrukken;œf
zz., vertion,sale,ete.),gemakkelijk toeganlichten,verlichting schenken,stillen,
kelijk (te ontdekken,verkopen enz.);
geruststellen; afhelpen, verlossen,
seldng eomesvery - tohim.hetverkopen gaathem gemakkelijk af;you
ontlasten (van,of);meer(speellruimte
geven; losser draaien (v. schroef); m ay m ake yom'mind (yourself)-on
(in hevigheid) verminderen (v. that (point), daarom trent kunt u
gerust zijn;-tounderstand,gemakstorm); Lscheepv.t vieren Lookk away,down, off); meegeven,handkelijk (licht)te begrijpen.
zam erworden;flauwerworden,terug- bj bb
ï
jw-, gemakkeli
jk; Lscheepv.t, - îy
lopen (v. markt,zie ook ondcr); langzaam aan!; - ahead (astern)!,
one's m ind, zichzelf geruststellen,
langzaam vooruit (achteruit)!; zich ontlasten;-theposition (situafon'e, - <O, ZO geWonneny ZO g0r0ntion), den toestand verlichten;
nen;to takeit(things)-,hetgemaklijk opnemen; zie ook easily; down,vieren Lscheepv.jkverflauwen, ke
-goi
ng, licht lopend; de zaken geverslappen (v.markt);- off,vieren
Lsch.
eepv.j; verlichten; minder druk- m akkelijk opnemend,gemakzuchtig.
kend worden;verflauwen (v.markt), c)znw.,(korte)rusttpoos);tohave(take)
t
eruglopen,afbrokkrlen (v.prijzen);
an -, even pauzeren.
outfscheepv.j,uitvleren;-qp,vaart eat, (opleten; it is like -ing money,
verm inderen.

het verslindt geld; - one's words

eatable
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edge

(gemeenz.j, zijn woorden terugneomgaan met,(belsparen,zuinig zijn,
g.j, be-,uitzuinigen, (op,on),de onkosm en'- aWay. wegvreten (ook ji
z
ie ook rustznw.,knagen aan (/ïg.); ten besnoeien (van,on).
- i
nto, in-, wegvreten (ook jig.), eeonomy,econom ie;beheer;organisatie,
(uitlbijten; - up, verslinden, ver- georganiseerd lichaam; stelsel, inrichtlng;spaarzaam -,zuinigheid;bezwelgen (ook jig.j, verteren; -ing
apple, handappel.
zuiniging,besparing (op,in);lalse-,
eatahle, eetbaar'
,-s, eetwaren.
verkeerde (misplaatste) zuinigheid;
political -, staathuishoudkunde;
ebb znw.,ebtbe) Look jig.j;atan -,at
a low -, aan lager wal; in verval,
m easure of -, zuinigheidsm aatregel;
gedrukt, op een laag peil Look v. forreasonsof-, ter bezuiniqing,uit
een zuinigheidsoogpunt,zuinlgheidszaken,marltt);at the lowest -, op
het laagste punt, in diep verval,
halve; the e.s resultin: (derived)
zeer gedrukt; - anchor, eb-anker;
therefrom, de daardoor verkregen
tide,ebtbe);ww.,- (away),ebben, bezuiniging (besparingen); to effeet
afnemen;zie ook tide c).
e.
s by (in),bezuinigen door (op);to
ehonite,eboniet.
effect an -, ookk bezuiniging geven;
ebonize, als ebbenhout kleuren.
toexcereise(praetise)(themostrigid)
ebony znœ., ebbenhout; Jd'
/., ebben-, (de uiterste) zuinigheid betrachhouten, zwart als e.
ten;- of truth (fro?z.),spaarzaamebullienee, ebullieney, kokende of borrelende toestand.
ehullient, kokend, (
oplborrelend, OPbruisend, -wellend.
ebullition, koking, enz., zie ebullient'
,

heid in het spreken der waarheid;
the year under review was one of

striet - cuts,het verslagjaarwaser
een van grote bezuiniging; zie ook
candle-end en internaladj.
uitbarsting (ook jig.).
ecstasize,in verrukking brengen (geraeceentric cdj.,excentlisch;excentriek, ken).
zonderling'
, - rod, excentriekstang'
, ecstasy, verrukking, extase,opwinding.
znw., excentriek.
ecstatictal), verrukt, in vervoering,
geestdriftig.
eccentricity, excentriciteit (ook jig.j.
echo znw.,weerklank,echo Look /fg.); Edam,zie cheese c,).
ww., weerkaatsen; herhalen,nazeg- eddy znw.,draaikolk,m aalstroom ;wergen,-praten;weergalm en.
velwind; - eurrents, wervelstrom en
éclat, éclat.
(electr.j;-tide,tegengetij;f
,
pw,.,(doen)
ecleetic, eclectisch: uitkiezend, schifwervelen.
tend.
edge c)znœ.,snede,scherptte),scherpe
edipse znw.,verduistering,eclips;W W .,
kant;scherpte,scherpheid (ookjig.j;
verduisteren, overschaduwen, eclipkant, rand, zoom; (/fg.) kritiekte)
Seren.

eeonomie adJ'
., econom isch; M inister

(Department) of - Affairs, Ministerlie)van E.e Zaken;- eonditions
(situation), e.e toestand; ook: conjunctuur;zie ookdepression en plan
f
'
fpœ.;znw.,-s,(staatlhuishoudkunde.
eeonomieal, zuinig, spaarzaam (met,
of);voordelig in hetgebruik; (zeld.j
= economic adj.
eeonomist, L
ono
oeock'
.poom
liti,cals-)
taat
;z
hui
uini
sho
g udbekundige
heerder.
eeonomization,besparing, bezuiniging,
enz.,zie economize.

economize, spaarzaam (economisch)
E ngels H andelswoordenboek

toestand (moment); gummed -,ge-

gom de rand;notto puttoo fine an On it, om het m aar eens ronduit te
zeggen; to set an on (to), prikkelen,aanzetten, opwekken;to take

(turn) the - off (...), de scherpe
kanten wegnemen (van),verzachten;
on -,op zijn kant;(/fg.)in gespannen
toestand;overprikkeld; on the - of,
op het punt van; zie ook dull mm.
en gilt; - plane, profielschaaf; -

tool,snijdend werktuig;toplay with
tools(/ïg.),metvuurspelen;-ways,
-wi
se, m et den ltant naar boven
(voren);met de kanten tegen elkander; zie ook get in.
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elfeet

bjœœ., slijpen, aanzetten, wetten, school...,leer...;- establishment (intitution),onderwijsinrichting;-level,
scherpen;begrenzen,(omlzomen,om - s
ontwikkelingspeil.
boorden (met,with);zich zijdelings
voortbewegen, (ongemerkt) voor- educative, opvoedend.
waarts dringen Look:- on); zie ook educe, trekken (uit,from),uittrekken,
edging;-d,scherp,snijdend'
,gerand; te voorschijn brengen,ontwikkelen'
,
away Lscheepv.j, afhouden; in,
tchcm.l afscheiden,eduqueren;afleibinnendringen, -schuiven; ook: om den (uit,from)
zom en; I could not - in a word, ik edueible,te trekken,enz.,zie educe.
kon er geen woord tussenkrijgen'
, educt, educt (c#cm.); resultaat, aflei- onesellinto...,zich wetenin tedrinding.
txon, (
genin;- off?den pasafsnijden'
,afdrij- etluc
het) trekken uit, enz.yZld
ven (v.bull; - offfrom the eoast, educe; ook = educt; stoom afvoer; van de kust afhouden;- on,aanzetpipe,valve,afvoer-,uitlaatpijp,-klep.
eduleorate,verzachten?zuiveren.
ten (tot,to).
edgi
ng, boordsel, rand, franje,zoom ; edulcoration! verzachtlng.
- i
ron,afsteker (v.grasrand).
eel,aal,pallng;- buek (pot),aalkorf,
fuik; - spear, elger, aigeer; edgy,scherp,kantig;(/fg.)prikkelbaar.
edibility, eetbaarheid.
(
worm), (azijnlaaltje.
edible, eetbaar, geschikt voor de con- efface, ui
twissen Look jig.j, uitvegen,
doorhalen;op den achtergrond drinsumptie;-s,eetwarln.
ediet, edict,bevelschrlft.
gen,in deschaduw stellen;- oneself,
op den achtergrond treden (blijven).
e
di
f
i
e
e,
(
gr
oo
t
)
ge
bouw
L
o
ok
j
i
g.
j
.
edit,de uitgave bezorgen van, voorde eflaceable, uitwisbaar,enz.,zie efface.
pers gereedmaken; redigeren (van elfaeem ent, uitwissing, enz.,zieefface.
courant);vervalsen (v.nieuwsberich- elfeet I c1) znw.,effect,gevolg,(uitlwerking;a pretty -,een aardig effect;
ten).
edition, editie, (fnz.herziene)uitgave, to give - to,inwerkingstellen (doen
druk, oplage, vgl.im pression.
treden); uitvoeren (v.besluit); geeditor, bewerker, bezorger (voor den
hoor geven aan (wens); kracht van
druk);redacteur;the-s,deredactie; wet verlenen;to have the Gesired -,
het gewenste gevolg hebben;to have
Mr Editor, Mijnheer de Redacteur;
no -, niets uitwerken (
zfc ook letter 111c).
bij,op,on),
editorial adj.,redactioneel,redactie...; geen doeltreffen;to have (produee)
- eommittee,com m issie van redactie;
a benefieial (prejudieial,bad) - on,
office,r.bureau; - staff,r.tpersoren gunstigen (nadeligen, slechten)
neel);znœ-,,,
V an deRedactie'';(fnz. z
nvloed hebben (oefenen)op;to produee -, effect sorteren; to lail to
Amer.jhoofdartikel.
editorship,bewerking,bezorging (voor
produeeits -,zonderuitwerking blijden druk);redacteurschap.
ven1 zijn u. missen'
, to take uitedueate, opvoeden, opleiden, vorm en;
werking hebben, zijn (uitlwerking
1nt
rainen,disciplineren;(wel1) -d,be- niet missen; in werking treden,@
schaafd,welopgevoed.
gaan,van krachtworden (van ...af,
edueation, opvoeding:enz.,zieeducate;
(as) from ...); zie ook cancel œfp.,
educatie; onderwils; ontwikkeling;
enhance,i11c),useful:wrought.
denominational, elementary (pri- ca) met voorz.,for -, u1t effectbejag;
zie ook calculate;in -,in werkelijkmar/), government,secondary,universlty -,bi
jzonder,lager,openbaar, heid,in wezen,feitelijk;to be in (of
middelbaar,hogeronderwijs;Xinister
no) -, van (geen) kracht zijn; to
(Department, E ng. Board) of -,
earry (put) into -,tenuitvoerbrenMi
ni
s
t
e
r
t
i
e)
va
n
O.
,
z
i
e
o
ok
pr
e
s
i
Fen,uitvoeren;vankrachtverklaren;
dent;ehildren's - assuranee,studiext was ol (to) no -! het was teververzekering.
geefs, het m iste zign uitwerking; a
edueational,opvoedings...,onderwijs..., deelaration to the - that ..., een ver-

elleet

klaring,dat...;aletter(replp elause,
ete.) to the - that...,een brlef(antwoord,clausule enz.)behelzende (inhoudende, hierop neerkomende),
dat...; words to like -,woorden van
dezelfdestrekking;a proposaltothat
-,
een voorstel in dzen zin (geest);
with - from ..., met ingang van, ingaande...; without -, (telvergeefs,
z
onderresultaat(uitwerking);zieook
void adJ..
wwtwerken,teweegbrengen,beb4werk,stui
elligen;totstand brengen;uit-

effort
efferveseent, m ousserend, enz., zie
effervesce; - powder, bruispoeder.
effieaeious, werkzaam , krachtdadig
doeltreffend, beproefd.
,
effieacy, werkzaamheid,enz., zie efficacious.

effeic
ieney, krachttdadigheid),enz.,zie
fficient; prestatievermogen, capaciteit,rendem eht, nuttig effect,effi-

c
iency, bruikbaar-, deugdeli
jkheid;
to bmng to the highest state of -,

tot den hoogsten graad van doelm atigheid opvoeren.
voeren,effectuëren;afsluiten, bezor- effieient.. krachtt
dadlig,werkend,doel-

gen (v. assurantie, incasso); aanbrengen (v.verbeteringen);verrichten (v.herstellingen);- an arrangem ent, een regeling treffen; paym ent is -ed by cheque, betaling
geschiedt per cheque; sales -ed
through our m edium,verkopen welke
door Onze tussenkom st geschieden

treffend, -m atig, degelijk, aan het
doel beantwool'
dend;m etgroot ren-

dement (nuttig effectenz.); (p.personen)geschikt,bekwaam,bedreven,
ervaren, geschoold,voor zijn taak
berekend;tokeep (maintain)inan -

state, goed onderhouden.
elligy, beeltenis, afbeeldsel; beelde-

(worden totstand gebracht);zieook
naar (v.munt).
economy,insurance(I), purpose.c,), effloresee,ontluiken (ookjig.t,zich ontsaving znw., settlem ent, shipm ent,
plooien,bloeien;uiteenvallen;kristale.a.
1en aanzetten;uitslaan (v.muren).
effed II, (geœ.)-s,(persoonlijk)eigen- effloreseence, ontluiking, enz.,zic efdom,bezitttingen),goederen,waarflol'
esce; fjig.ook)bloem.
den;household -s,huisraad;personal efflorescent,ontluikend,enZ.jzieeffloresce.
s,lijfgoederen,particulierebagage;
no -s!geen fondsen aanw ezig;-s not ellluenceui
,tvl
uio
te
si
ts
re
al
ing, l.
stroming (ook
eleared, fondsen niet geïnd, tegoed
lig-b;
nog nietverrekend (op cheque).
fluent adj.,uitvloeiend,-stromend;
effective, werkzaam ,krachtig, kracht- ef
znw.,zijmvier,tak.
dadig;uitwerking (effect)hebbende; ellluxtion),uityloeiing,-sel,emanatie;
doeltreffend, -m atig,afdoend,effecverloop (v.tljd);- ofeapital(gold),
tief; fAmer.) van kracht.
afvloellng van kapitaal(goud);by
dfhe
ect
i
ve
ne
s
s
,
(
ui
t
l
we
r
ki
ng,
do
e
l
t
r
ef
f
e
nd(
themere) -oftime,door(hetenkel)
id, enz.,zie effective.
ve
rloop vanden termijn;depreeiation
effeetless, zonder uitwerking.
of assets by - of tim e, waardeverelleetual, krachtig, krachtdadig;doelminde
rd.
ing Van acti
tij
va door verloop
treffend; bindend, van kracht, gelVan
dig;tobe(prove)-,aan hetdoelbe- effort, poging, (krachtslinspanning,
antwoorden, succes hebben, doel
treffen; - ly, ook'
.m et succes;inderdaad.
effectuate,uit-,volvoeren,volbrengen,
bewerkstelligen, effectuëren.
dfectuation,uitvoering,enz.,zieeffectuate.

dfgeirsve
scw mousseren, (oplbruisen,
ten.
effSeerve
scencw eflerveseeney,(het)mousrenj0nZ.,Zie effervesce.

m oeite, verrichting, prestatie; -s,
ookl bemoeiingen; their eom hined

(concerted) -(s), hun vereende pogingen;lruitless -s, vruchteloze p.n;
strenous -s, krachtige p.n; to m ake

'n > een p.doen (aanwenden);ook:
a
z
ich geweld aandoen;no -sare (no
is being) spared to ..., every - is
heing m ade to ...,men stelt alles in
het werk om ...; zie ook succeed,
successful, turn to.

effortless
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elbow
dlortless, zonder inspanning, passief'
,
het ook Iliet; in ,
- case, in elltgeval
=
ook.
.ongedwongen.
in beide gevallenyat - end, aan
effrontery, onbeschaam dheid.
beide einden; subjed to three
m onths' notiee on - side, m et een
e
ffulge, (uitlstralen.
effulgenee, straling,glans.
we
derzijdsen opzeggingstermijn van
effulgent? striend, glanzend.
drie m aanden; - of us, één van ons
elfuse,ultgieten,-storten,-stralen;ver(beiden) (onverschillig wie); zie ook
spreiden (
o
o
k
j
i
g.
j
.
way b).
elfusion, uitstorting, enz., zie effuse; ejaeulate,uitspuiten,storten,schieten;
uitroepen.
ontboezeming Look jig.j.
elfusive?uitgietend,enz.,zieeffuse;uit- ejaeul
ation,uitstorting,enz.,zie ejacbundlg, expansief, dem onstratief.
ulate.
egg J.)znw.,ei;as fullasan -,prop- eject, uitwerpen, -spuiten, -stralen,
lozen;uitbannen,-zetten,verdrijven'
vol;addle; (addle, bad, rotten) -,
,
- a tenant from the prem ises, een
bedorven ei; new-laid (lresh) -s,
, -verse eieren;preservetd) -s, geconhuurder uit zijn woning zetten'
serveerde e.; to have -s on the
pipe,uitlaattpijp).

spit,een zaakjeaan dehandhebben; ejedion,uitwerping,enz.,zie eject.
ejeetive,uitwerpend,enz.,zie eject.
op één kaartzetten;inthe- (/zg.),in ejeetment,zie election.
het eerste stadium ; to erush in the ekw - out, aanvul
len, rekken (met,
in de kiem Sm oren'zL
'
c ook gOOSe
with);-outan existenee(alivelihood,
znw.en marketJ,
4);fcf
zJ.,- on,aansubsistenee), een bestaan voortslezetten,ophitsen (tot?to).
pen (rekken).
bjzi
same
nst.,- basket,elerkorf;- beater, elahorate cdj., doorwrocht, in détails
e - whisk; - eosy, e.m uts;- eup,
(met zorg)uit-,afgrwerkt,bewerkt;
ingewikkeld ; grondlg, uitgebreid,
e.dopje; - flip, soort advocaat; f
rame,e.stelletje;-insulator(cfcc/r.), ul
na
uwkeurig;fc$ç,.,(grondig,metzol'g)
ei-isolator; - nog, zie- flip;- rack,
*t-, be-, verwerken; voortbrengen.
V orm en .
e.
rekje;--shape hriquetttels, e.briketten;--shaped, eivorm ig; - shell, elaborateness, doorwrochtheid, enz.,
e.schaal; --shell china, kraakporsezie elaborate adj.
lein;- slice,pannekoekm es'
,- spoon, el
aboratiom (grondige)uitwerking,enz.,
zi
e elaborate œœ.
e.lepeltje; - stand, zie 'w frame en
v rack;- tim er, zandloper;- whisk elapse,verlopen (
v.tijd), verstrijken,
(whipper), e.klopper; white, wit
voorbijgaan.
van het ei; --white beater, elsvlt- elastie'adJ'.,elastisch,veerkrachtig,rekklutser.
baar (ook jig.j; ruim (v.geweten);
egoism ,egoïsm e,zelfzucht.
elastieken; gum -, gom elastiek;
- bandy elastiek, e.band; znm-,
egoistictal),egoï'
stisch,zelfzuchtig.
egotism , gewoonte om van zichzelfte
elastiektle).
spreken;zelfgenoegzaamheid;ook =
elastielty,elasticiteitt veerkracht,soeegoism .
pelheld,rekbaarheld fook /fg.).
er egious,eminent;kolossaalt
gcœ.iron-j. elage
tebl
td)
,opgetogen,triomfantelijk,opazen.
egress,uitgang,uitweg (ook /fg.); (het)
uitgaan.
elatiom opgetogenheid,enz.?zieelateld).
egression, (het)uitgaan.
elbow znw., elleboog; (knlelbocht; at
eider-dowm eiderdons; dekbed van e.
one's -, vlak bij, binnen bereik;
either,één (elk)van beidetn);theysent
out at -s (gemeenz.j,aan lager wal;
zw aar verhypothekeerd;up to one's
no adviee -, zij hebben ook (ook
hebben zij) geen advies gezonden; -s (ln work), tot over de oren (in
- ... or..., (of)..., 0t
-...;not -.
,ook
hetwerk);- ehair,armstoel;- pipe,
niet,evenm in;if you do not go, I
kni
etbocht): elleboogpijp; - room,
ruim te van beweging; œœ.,duwen,
shallnot-, als gijnietgaat,doe ik
to putallone's-sin onebasket? alles
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elieit
elder
dringen'
, een (
kni
e
l
boc
ht
vor
men;
l
i
e
r
,
e
l
e
c
t
r
i
s
c
he
(
l
i
c
ht
l
kr
oo
n;
-l
yse,
- one's way! zich een weg banen;
ontleden door middel van electriciteit; -lysis, electrolyse; -lytie, e.- out, verdrlngen.
lytisch; --m agnet, e.m agneet; elder 1, oudere,Oudste (van twee).
-m agnet
iw e.m agnetisch;- m agnetelder II,vlier;- berq?v.bes;- (herism , e.m agnetism e;-m eter,e.m eter;
ry) wine,v.bessenwlgn.
-m otion, bew eging door electr-;
eldest.Oudste (in verwantschap).
- m ot
ive, e.m otorisch; -m otor, e.eleet ww-,(verlkiezen (tot);iftheeonm otor;-plate, ww., galvanisch ver!ignee -sto havetheeargoweighed,
zndien de ontvanger de lading verzilveren'
,-plated work,pleettwerk);

ki
est te laten (liever laat) wegen;
M r X was -etl chalrm an of the

Board, was -ed to the ehair,de heer
X werd tot voorzitter verkozen;-ed
by the ereditors from am ong them selves, door de crediteuren uit hun
m idden gekozen;zieookdom icileznw.
en self-electing; adJ'., ge-, verkozen,
uitverkoren.
eleetion,verkiezing;to offer oneselffor
-, zich verkiesbaar stellen.
eleetive, keur-.., kies..., verkiezings-..,
verkiezend, verkozen; - affinity

Lchem.j,keurverwantschap.

eledor, kiezer.
eleetoral,kies..-,kiezers..-,verkiezings...

eleetrie,electrisch'
,--driven (-operated),
zie electrical; - bell, e.e schel;
- bl
ue,staalblauw;- centralstation,
zie x,power station; - current, e.e

znw.t pleetzilvertwerk), galvanisch

verzllverde of vergulde artikelen;

-plating, galvanoplastiek; --tech-

nies, e.techniek; --technieal, e.technisch; - therapeuties,e.therapie;

type, qalvano:(galvanisch vervaardigd)cllché;e.typie.
-

electrode, electrode.
electron, electron.
eleetrum,electron;zilverhoudend gouderts.

eleganee,sierlijkheid,enz.,zieelegant.
elegant, sierlijk, elegant; keurig,fijn.
elem ent, element; bestanddeel; grondstof;-s,ook:(grondlbeginselen;there
is an - ofrisk hehind the plan,er zit
iets gewaagds in het plan; to allow

forthe - oltime,metden tijdfactor
(den factor tijd)rekening houden.

elem ental: van de elementen;grond...,

wezenligk, essentieel.
stroom; - jar, zie Leyden; - light
(-ing),e.(e)(verllichttingl;- motor, elem entary, elem entair, begin-.-, aanvangs-.-, grond-.-, (allerleerste; e.e motor;- (lighting,power)plant,
e.e (licht-,kracht-linstallatie;-poweducation (instrudion),lager onderer station, e.e centrale; - railway,
wijs;zie ook school lca).
e.e spoor; - torch, zaklantaarn; - elemi, elemithars).
works, electriciteitsfabriek.
elephant, olifant; a white -, een bezit
eleetrieal,electrisch;-ly driven (Operatdat m eer kosten dan voordqlen m et
engm eer,
e
d)
,
e
l
e
c
t
r
i
s
c
h
ge
dr
e
ve
n;
zichbrengt;- (paper),olifantspapier
electrotechnisch ingenieur, electro(28/ x 23/);double- (paper),idem
technicus;- engineering,electrotech(i0'x 261#
/a?
');-#stusks,olifantstanden.
niek; - shares (gemeenz.: -s), aan- ele-vate,ver-,opheffen Look jig.j;under
delen van electriciteitsfabrieken.
d pressure,onder verhoogden druk;
eleetrician, electricien.
d style,verhexen stijl;zieook railelectricity, electriciteit; to generate -,
way
c).
e. opwekken'
, operated (worked; elevation, ver-, opheffing;hoogte; verlighted) by > electrisch gedreven
hevenheid;(verticale)projectie.
(verlicht);-supply,e.svoorzlening;- elevator,elevator,silo;hoogtestuur(v.
w orks, zie electric.
vliegtuig);(Xrzzdr.)lift;tdzner.lgraaneleetrifieation, electrisering; electrifientrepôt.
cering.
elleit,ult-,ontlokken (aan,from),aan
eleetrifp eleetrize,electriseren Look/fg.); hetlicht brengen,halen,krijgen (uit,
electrzficeren.
lrom);- a reply,een antwoord uitelectro,(gemeenz.voor)Nplateen Ntype; lokken.
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em barrassm ent
eligibility
eligibility, verkiesbaarheid, enz., zie
elude;moeilijk-natespeuren (tevereligible;a diseussion regarding the klaren, benaderen,definiëren enz.).
of these m embers of the staff for a elutriate, (zuiveren door)wassen,spoebonus, een bespreking omtrent de
len,doorzijgen,afgieten'
,ziften.
vraag, of dit personeel voor een elutriation, wassing, zifting, enz., zie
extra-uitkering in aanm erking kom t.
elutriate.
eligible, verkiesbaar; verkieslijk, ge- em aeiate, uitm ergelen.
schikt, gewenst, wenselijk; -s, ge- em aeiation, uitm ergeling.
e, uitstrom en, -stralen, -wasewe
nste(geschikte)personenofzaken; emmanat
-'eandidate, geschlkt candidaat; to
en; - lrom , voortkomen,-vloeien
be - for, in aanm erking kom en voor
uit;afkomstigzijn (uitgaan)van;the
(vacature,toelage,uitkering,verlof, order does not - from thisoffice, de
bestelling is niet van dit kantoor afrabat enz.); zie ook re-election en
kom stig.
risk c).
ellminate, ver-, uitdri
jven, uitsluiten, em anatiom uitstroming,enZ.,zLd em anate; em anatie.
elimineren, doen verdwijnen, weg-

werken (uit,from), wegnemen, ter emaneipation,vrijmaking (van,lrom);
zijde stellen, uitschakelen, buiten
(lettero1)emaneipation (ze!#.),meerbeschouwing laten;- adversefaetors,
derjarigheidsverklaring.
ongunstige factoren wegnem en.
embalm , balsem en,doorgeuren.
elimi
nation, verdrijving, enz., zie embank, in-,bedijken; om-,bekaden.
elim inate.
embankment, indijking; dijk, dam,
ellipsis, ellipse, ellips: uitlating.
kade.
elliptigtal)?elliptisch.
embargo ZnW., beslag (op schip) (op,
elm ,Iep;lepenthouten).
on),embargo,aanhouding;(handelslelongatw (zlch)verlengen,(uitlrekken.
verbod;belemmering;- on (the exe
longation,verlenging;(lechn.)rek.
port o1) grain,graanuitvoerverbod;
eloquenee,welsprekendheid.
to put(impose, lay,plaee) an - on,
eloquent, welsprekend;to he - of, een
to put under an -! beslag leggen op
w .gçtuigenisafleggen van;thisword(ren schip); verbleden (v. handel,
ing is the m ost - for ...,deze redacultvoer);toraise(takeolf,takeaway,
tie spreekt het m eest tot,
remove) the -, het beslag (verbod)
else, anders; everything - rem ains...,
opheffen;ww.,beslagleggenop (een
o
verigensblijftalles...;(or)- ...,tof) schip);verbieden (v.handel).
anders...; ntl fjne -, niem and a.; embark, (zi
ch) inschepen (naar, lor),
scheep gaan,em barkeren; aan boord
s
ome
one
(
s
ome
t
hi
ng
)
,
i
e
ma
nd
(
i
e
t
s
)
a.;what -1, wat verder?, nog iets?
nemen; - in, (uplon,zich begeven
elsewhere, ergens anders, elders, van
(wagen) in) zich inlaten met; -ed
in litigation,in een procesgewikkeld;
(bij)iemand anders'
,to apply -,zich
tot een ander (adres) wenden; to
money in,geld steken (wagen) in;
trynsfer -, naar elders overbrengen.
(uplon a tarilf war,een tarievenelucidate,ophelderen,toelichten,verduioorlog beginnen.
e
mba
rkation, inscheping;port of -,hadelijken,verklaren,lichtwerpen op.
eluddatlon, opheldering,enz., zie eluven van i.
cidate.
em barrass.in verwarring (
verlegenheid,
elueidati#w elueidatory, verklarend,
moeilijkheden)brengen'
,hinderen,beenz.jzie elucidate.
moeilijken,belemmeren;-ed, ooklin
blude, ontsnappen aan! weten te ont%eldelijke moeilijkheden;-ing queskom en aan, ontwilken, ontgaan,
txons (inquiry),lastige vragen.
ontzeilen, ontduiken, (
iemand) uit embarrassment,verwarring,(fnz.geldeden weg gaan; - the understanding,
lijke)verlegenheid;moellljkheid,hinhet begrip te boven gaan.
dernis;(in)finandal (yecuniary) -s,
elusion,ontsnapping,enz.,zie elude.
(in) financiële moeilkkheden (geldelusivw elusory, ontwijkend enz., zie
verlegenheid).

em bassT
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embassp gezantschap:embassade,vgl.
legatzon.

em:erfency

(omvat)...; - a eause,een zaak tot
de zijne maken.

embay, (als)in een baaibrengen (drij- embranehm ent, vertakking.
em brangle,verwarren,dooreenhaspelen.
ven,opsluiten).
emhed, (vastlzitten, insluiten, om- embroeate, inwrijven,(inlsmeren.
geven; -ded in briekwork, ingem et- embrocation, inwri
jving; wrijfmiddel,
sm eersel.
seld.
em bellish, verfraaien,versieren.
emhr
oider, borduren (ook /fg.); -ing
em bellishm ent,verfraaiing, versiering.
fram w borduurraam .
embe
r(gew.mp.),gloeiendte)kool,hout, em broidery, borduurwerk, borduursel
as,sintel.
(ook fig.).
,- cotton,borduurgaren;em bezzle, verduisteren, verduistering
plegen.

em bqzzlem ent, verduistering.

em bitter, verbitteren; verergeren

kwaad).
(v.kFaad).

em bitterm ent,verbittering;verergering

- crewel, b.wol; - fram e, zie em broider; - linen,zieartlinen; - pattern? b.patroon.
em broll, verwarren, dooreenhalen, in
verwarring brengen; verwikkelen;

in een geschilwikkelen (rnet,with).

embroilm ent, verwarring,enz.,zie em em hlem zrzf
z/., zinnebeeld, sym bool,
broil;geschil,twist.
em bleem ; ww.,sym boliseren.
embrown,bruin maken.
yo znw., kiem , em bryo; eerste
emh
lematietal), zinnebeeldig, symbo- embr
lisch; to he - of, sym boliseren.
ontwerp;in -, in em bryonalen toeemblem atize, als sym bool dienen van,
stand, in wording: in de kiem , in
zinnebeeldig voorstellen.
den dop; adJ'., zie ln -.
embryonie,embryonaal;in the - stage,
emh
l
e
me
nt
t
s
)
(
j
ur
.
)
,
o
pbr
eng
s
t
va
n
den
bodem , beschot.
in staat van wording.
em bodim ent, belicham ing, enz.,
embus
fgemeenz.). op vrachtauto's
em body.
laden.
emhody, belicham en; be-, om vatten, emend, emendéren, verbeteren (
v.
inhouden; uitdrukken; in zich opt
eks
t
)
.
nem en; the proposal em bodied in..., emendation,emendatie,(tekstlverbetehet voorstelvervatin;thesafeguards
ring.
em bodied in the agreenzent.de in de em endatory, em endérend, verbeterend
overeenkom st neergelegde waarbor(v.tekst).
gen.
emerald znw., smaragd, -kleur; adj.,
embog, in een m oeras doen zinken
sm aragden, s.groen.

fook jig.j.

embolden, verstouten, aanm oedigen,
m oed geven; I feel -ed hy yourkind

replyto..., uw welwillrnd antwoord
geeft mijvrijmoedigheld om
emboss,in reliëfmaken (aanbrengen),
bosseleren,drijven (v.metaal); -ed,
en l'eliëf;-ed paper,gegaufreerd papier;-ed silk (velvet),opgewerktte)
zijde (fluweel);-ed type, reliëfdruk
(-letters);zieook stamp b).
embossment, reliëf(werk), gedreven
werk; verhevenheid.
em leaee, om sluiten, om -, bevatten,
insluiten,besluiten (in,in);metbeide
handep aangrijpen (v.gelegenheid),

gretig ingaan op (aanbod); this
question -s..., deze kw estie raakt

emerge, opduiken, -komen, ver-,oprijzen, (naar) boven komen (ult,
from); naar voren treden, te voors
chi
jn komen, zich op-, voordozn;
have any new facts -d lrom this:nqui
ryl,zijn erbijditonderzoek ook
nieuwe feiten aan den dag gekomen ?
emergence, (het)opduiken, enZ., zie
emerge.
emergeney,onvoorziene (onverwachte)
gebeurtenis (omstandigheid, verschijning, moeilijkheid); dringende
(gebiedende)noodzakelijkheid,noodzaak; nood...; spoed...; in ease of-,
in geval van nood; in an -, desnoods, a1s het m oet; ook: in een
spoedeisend geval; to m eet an -, in

een gebeurlijkheid voorzien,zich er

enzergent
26i
employlnent
tegen Wapellen* - aet, noodwet;
we w ould - that..
.,wijwcnsenernabrake,n.rem;- eurreney,zie'
w m oney;
drukkelijk op te wijzen, dat...; a
point which eannot be too strongly
dem andts),uitdringendebehoefte
- d, een puntwaar
voortkom ende vraag;- door,n.deur;
op niet genoeg de
- dwel
ling. n.woning; - exit, n.uitnadruk kan w orden gelegd;whieh
gang; - fund, zie contingency fund;
isfurther -d l)4 ...,hetgeen nog dui- m eeting, spoedvergadering; delijker tot uitlng komt door ....

money, n.geld; zie ook sale h).
(zc!#.) dringend.
em ersion, opduiking; (het) te voorschijn komen.
emery, (grof)amaril; e10th,schuurlinnen'
,- dust, fijn amaril'
,-paper,
schuurpapier'
, - powder, s.zand; wlleel,amarilschijf.
em etie adj., braakwekkend, braak...;
znw.,b.m iddel;zie ook tartar.
emigrant adj., trekkend, emigrerend;

emphatie? nadrukkelijk, met klem,
krachtlg; to declare (most) -ally,
met (allen) nadruk verklaren
empire,keizerrijk;ri
jk;ookkheerschappij,macht(over,over);(Amer..j-city,
New York; - State, de staat New
Y ork.
empirie adj. (ook'
. -al),empirisch,op
ei
rk
va
ng gegrond, proefondervindel
j
'ri-

ren;doen (helpen)emigreren.
eminenee, hoogte, verhevenheid (v.
terrein);groot-,verhevenheid,hoge
positie;voortreffeli
jkheid;eminentie.
em inent, hoog, verheven, uitblinkend,
e
minent, uitstekend,voortreffelijk;
ly suite; for, bij uitstek geschikt

ook: in dienst zijnde;loontrekkend;
to be well-ed, volop werk hebben;
to keep the maehines (eonstantly)
-ed,de machines(voortdurend)aan
den gang houden;the Com pany -ing
him, de Maatschappij in welker
dienst hij is;- one's time usefully,
zijn tijd nuttig besteden;- oneself
(
in), zich..be
zighouden (met);to be
- ed on .
, onder handen hebben,
bezig zijn met;znw.,emplooi;dienst;
werk;to be in (to enter)the- of,in
d.zijn (treden)van.
employable, bruik-,aanwendbyar.
employee, employétel,.employete),geem ployeerde,werknem er,bediende.
employer,werkgever,patroon;(scheepv.
ookjreder;-s'liability,werkgevers-

em ergent, opduikend,enz.,zie em erge;

rem edy, htlism iddel; znw.,
em piricus'
,ooà: kw akzalver.
em plaeem ent,terrein,plaats'
,plaatsing.
uitgeweken; trek...; znw., emigrant, em ploy fzzf
zz., gebrlliken, aanwenden,
landverhuizer'
,uitgewekene;- traffic,
bezigen,besteden (voor,fop in,on,
landverhuizersverkeer.
ahout);in diensthebben,werk geven
elnigrate,uit hetland trekken,em igre(verschaffen), tewerkstellen; -ed,

em igration, emigratie,landverhuizing.

VOOr.

emi
ssary, (geheim) gezant, (geheim)
agent,handlanger,verspieder.
em ission! uitzending, enz., zie em it;

(qallicnsmejemissie;-ofheatywarmte-

m tstraling.
em issive,uitzendend,enz.,zie emit.
em it, uitzenden, -stralen, -storten,

lozen;afgeven,verspreiden (v.geur);
afscheiden,-geven; uiten; uitvaardigen; uitgeven, in omloop brengen

Lgew.:issue).

risico; -s' '
Liabllity Aet, Ongevallenw et; -s' liability insuranee, o.verzekering, werkgeversrisicoverzekering.

em ollient, verzachtend (middel).
em olum ent.verdienste,salaris'
,m v.ook'
.
em olumenten.
employment,gebruik,aanwending,emem otion, emotie.
plool; bezigheid, werk, betrekking,
em otional, gevoels...; em otioneel.
beroep, ambt, dienst; emplooi (v.
emphasis,nadruk (ookjig.j,klem ttoon); schip);emplooi,plaatsing,belegging
too m uch - cannotheplacet
lupon ...,
(v.geld);toget(give)-,werkkrijgen
er kan niet genoeg worden gewezen
(verschaffen); to give constant - to
1,000 hands, vast werk verschaffen
OP ....

emphasize, den nadruk leggen op Look
jig.j,klem bijzetten,doen uitkomen;

aan 1000arbeiders;tolookfor(find)
-,w. (een betrekking)zoeken (vin-

em poison
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enelosure

denl;to seek -,w.zoeken;emplooi enahle,in staat stellen;de gelegenheid
zoeken (v.vrachtschip);outof-,zon- verschaffen; m achtigen;-dl to ..., in
derw.,buiten betrekking; agpncy
staat (gesteld) om;to - a starttobe
m ade, om een begin te kunnen m a(bureau), plaatsingbureau; arbeidsbeurs; - exehange, arbeidsbburs.
ken; these doeum ents will - you to
empoison, vergiftigen Look/ïg.);verbit- ***;met deze docum enten kunt u
teren (tegen,against).
enad,verordenen,(bijdewet)bepalen,
emporium ,em porium ,handelscentrum ,
vaststellen;spelen (v.rol);to be -ed,
ookk zich afspelen;these events did
stapelplaats?markt; Lgemeenz.j winkel, m agaziln.
not take long to -,hetgebeurdedan
empower, m achtigen;in staat stellen;
ook (reeds)na korten tijd.
em-e
ptd,
ineo
sokl
s, lbevo
edighe
ld,
enaetm ent,Verordening,er1Z.jZieenact;
eyd.
leegte,OnZ.. Zte

legislative -S!Nvetten.

empty adj.
enamel znfc., emailpjapanlak,brandem ption, koop; blll of -, k.brief;right
verf, glazuur'
, brandschilderwerk,
ém ail kunstvoorwerp; f
,
pm., ém ailof-,rechtvan k.;by -,doork.(verleren, verglazen'
, brandschilderen;
kregen).
empt
adg,
J'.,hol
ledi
lt
esezgegge
(ook
iig.j;ijdel, schakeren (metkleuren);-ledhoard,
ziny
ledi
,g,
nie
nf'
l
gl
acé karton; -ling furnaee,m offel-,
, waarde'
loos; ook = N-headed;to eom e away
ema
illeeroven; -(led) glass, émail-, m et ledige handen vertliekken;
glas; - paint, é.verf; -led ware
., com pany? ledige vennootschap;
(work),é.werk,é.artikelen.
,- of,ont- enam eller, ém ailleur.
- voyage,varen in ballast'
blootvan,zonder;- ofprospeds.zon- enea#e, opsluiten (
als) in een kooi.
der enig vooruitzicht;zie ook prom - en pa'se, in een koker (
foudraal enz.)
steken'
, in-, omsluiten; overtrèkken.
ise J,) en sense q1);--handed, met
ledige handen;--beaded,leeghoofdig; encash (zc/#.),innen,verzilveren.
znw. (gcœ.??ze.),ledigte)fust (wagon eneashment(zeld.),inning,verzilvering.
enz.);zieookallow for;fç?m.,ledigen, eneaustie adJ'., encaustisch,ingebrand;
leegm aken, ruimen, uit-,leeghalen;
briek(tile),encaustiek-(verglaasde)
leeg worden(lopen),(zich) ontlasten
steen (tegel);znw.,encaustiek:was-,
brandschildering, was-, brandschil(uitstorten), over-, uitgieten (in,
derkunst.
into; over, upon); of, (geheel)
ontdoen van,beroven van; zie ook enchain,ketenen,boeien (
ook jig.j.
enehant, betoveren,bekoren.
em ptying.
empt
yingts),uitschot,droesem;txzzlcr.l enehase,(inlzetten (v.juwelen),inlegglst.
gen;bezetten;drijven,ciseleren.
em purple, purperen.
e
ne
ipher, in cijferschrift overbrengen.
emulate,wedijveren met,op zi
jdestre- eneirele, om cirkelen,om ringen,omsluiven; nastreven.
ten (
met,with).
emulation, wedijver, naijver; worthy enelasp (zcî#),omvatten,omsluiten.
of -: navolgenswaardig.
enclave, enclave.
*J@, @Inemulatxve, wedijverend (met,of), na- enelose, 1n- Om -, opsluiten; bl
strevend.
sluiten'
,om heinen; bevatten; d,bi
jemulator, nastrever,mededinger.
gaand?ingesloten;enclosinr...,met,
j ingesloten; onder Insluiting
emulous,wedijverend,naijverlg;- of, waarbl
nastrevend, hakend naar;naijverig
van;we- (areenelosing)(herewith)?
Op.
wij doen u hierbij toekomen, wiJ
em ulsifler, em ulgator.
sluiten hierbij in...; aspercopy -d,
em ulsilp em ulgeren, tot een em ulsie
volgens bijgaande copie;the -d list,
m aken.
bijgaande (lnliggende,de hierbijinem ulsion! em ulsie;am andelm elk.
gesloten)lijst.
em ulsionize, zie emulsify.
enelosure, omheining; omheinde (om em ulsive, emulsie...,e.achtig.
sloten) plaats, besloten terrein'
, bij-

eneom ium
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lage (c/geà.:enel.,enelos.) (bij,to).
eneomium,1of(rede,-tuiting).
eneom pass, om geven, omrlngen, om sluiten; be-, omvatten.

eneompassment,(het)omgeven,enz.,zie
encompass.
eneounter znw.,ontmoeting,(samenltreffen; zie ook wordy;ww.,ontm oetln,tegenkomen,aantreffen,(onderlvlnden; te kam pen hebben m et;
tegem oet treden, het hoofd bieden;
-

diflieulties, op moeilijkheden stui-

ten,m .n ondervinden.
entstjAtKaKe, aanmoedigen, -wakkeren,
-zet
ten,-kweken; voet (voedsel)geVejlaan,in de hand werken;encour-

end
de m iddelen; the - is notyet, there
is no - yet,wi
jzt-n nog nietaan het
e., het e. is niet te Overzien; and

thereisan - (ofthematter), en daarm ede is hetuit;there isno - to it,er
komt (maar)geen e.aan; no - (01)
Lgemeenz.j,massa's,hopen,ontzaglijk
veellverbazend,el.
g;- on, met het
uitelnde(de spits,den kop)naar voren;togo -over(for),omslaan;-up,
m ethetuiteinde naarboven; - point,
zie final boiling point; - settlem ent

(
aecount), ultimo (:eurs/.); zie ook
endlong, m ost,-w ays.
cz)metww.,t:gain (accomplisb,attain)
one's-(s),zijndoelbereiken;tohave
agmgtly),bemoedigend.
(get)thebetter-ofthestaff(theright
eneouragement,aanm oediging,enz.,zie
-of the stiek),aan hetlangste eind
encourage;to offer every -, zeerbetrekken;tohave(get)the worse - of
moedigend zijn.
the staff (thewrong - olthe stlck)!
hetkortste e.trekken,ook:hetbiJ
encroaeh,inbrgukmaken (op,on,upon); aan
het verkeerde e. hebben; to keep
zich uitbrelden, veld winnen (ten
kostqvan,upon),insluipen,binnen-, one's - up, zich kranig houden,niet
voor anderen onderdoen;to m ake an
z
ich lndringen;- (uplon one'skind- of
ness, misbruik m aken van iemands
, zie to put an 'w to; to m ake
goedheid; zie ook rightca).
:0th (the two) -s meet, (kunnen)
encroachm ent, inbreukt
ondkom en,de uitgaven met de ivmaking),enz., rkoms
zie encroach; aanm atiging.
ten in overeenstem m ing brengen; to put an - to, een e.m aken
enerust,omkorsten;(zich)toteenkorst
vorm en;inleggen, bezetten.
aan; we have notseen the - olthese
enerustm ent, om korsting, enz., zie en.
.., W jJ* zijn nog niet aan hete.van
crust; korst.
die ....; a lortnight at m ost will see
enepmber,belemmeren,hinderen (door, the - of this salw over ten hoogste
with);belasten.bezwaren (metschultwee wekrn is deze verkoping afgelopen; zTe ook defeat ww.
den,hypotheek) (met,with);rusten
op (v.hypotheek); -ed, (met schul- ca) met voorz.,to be at an -, voorbij
den of hypotheek) bezwaard; -ed
(over,om,uit,op,ten einde) zijn;
deqk Lscheepv.j,niet opgeklaard (on- at the -, ten laatste; aan het eind;
vrlg) dek.
at the - ofJune, eind (ultimo)Juni;
eneum brance, belemm ering, beletsel,
at the - of the year,aan het e.van
hindernis, last; schuldenlast; hypohetjaar; atthis (0. ) - (gemeenz.t,
theektschuld);married couple, withhier, bij ons; atyour - Lgemeenz.j,
o
ut - (no -), gehuwde lieden zdn- ten uwent, bij u; zie ook loose J,),
der kinderen te hunnen laste.
resource, tether, wit znfza.; for one's
eneum brancer,hypotheekhouder.
own
(private) -s, met persoonlijke
oogm erken; for that -, zie to that
eneyeloptaledia,encyclopedie.
eneyelopaedictal),encyclopedisch.
-; to turn - for -, onderstte)
end tz1) znw., (uitleindte),einde,.
slot; boven-, om keren,doen om slaan;in
the -, ten slotte, per slot van rekeeindpunt;eindje,stukje;afloop: bening; op den duur; on -, overeind;
s
l
ui
t
,
ui
t
s
l
a
g,
r
e
s
ul
t
aa
t
;
(
do
e
l
l
e
l
nde,
doel, oogmerk; the - in view, het
achterelkander,aan éénstuk (door);
beoogde doel;the - erownsthew ork,
zie ook hair q); to bring to an -,
het einde kroont het werk; the ten e.brengen; to eome (draw) to
an -, ten e.lopen,eindigen,aflopen;
justifiesthe means, het doel heiligt
-
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*ndamage
opl'
aken; he eam e to a ha; -, het
liep slecht met hem af;to no -,tevergeefs;to the- that, opdat;to that
-, te dien e.;to this-, m et dit doel;
to what -, waarom , m et w elk doel;
zie ook chapter.

enerKy

blank-;irregular(restrietive)-, beperkt (onvolledig, onregelmatig)e.;
partial -, gedeeltelijk e.;preeedlng
-,
vorig (voorgaand) e.; speelal -,
ln lull,persoonlijk (volledig,regelmatig) e., e. op naam;subsequent
z)bes
ww.
lui
,ten;
eindige
(vol
n,lea
indi
flope
gen,
n,ophouden, -, volgend e.
afm aken, endorser, endossant; preceding (preeen einde maken aan;zieook ending;
vious)-,voorman,voorgaandeendosall's well that -s well, eind goed,
sant; subsequent > nam an, volgende e.
algoed;here tbe matter -sqorus),
doteren, beschenken, begiftihiermede is dezaak (voor ons)afge- endow,
gen; -ed with, ook: begaafd m et.
lopen;-jn,eindigen in (op);uitlopen
op;- up Lgemeenz.j,eindlgen,beslui- endowm ent, dotatie,schenking;talent,
ten; --all, zie be-all.
gave; - assura#lfe (insuranee), gemengde verzekering op het leven;
endamage,ziedamageh).
endanger, in gevaar brengen.
- m aturity,m .of-, aanbreken van
endeavour znw., poging (om,t% at), het voor de uitkering bij leven
strevenlinspanning;-s, ook:bemoeivastgestelde tijdstip; - poliey, geingenl m an - to ..., met het doel,
mengde polis (v.levensverz.).
endue?-dwith,bekleed (toegerust,bet
e
n
e
l
nde
(
t
,
e
t
r
ac
ht
e
n)
;
œœ.
,
po
ge
n,
trachten, beproeven; - after, stregiftlgd)met.
V en naar.
endurable, draaglijk,te verdragen.
endem iw endemisch,inheem s.
enduranee, verduring; lijdzaamheid,
ending, einde, besluit; uiteinde, uitgeduld;uithoudings-,weerstandsvermogen;voortduring,duurtzaamheid);
gang (v.woord).
(eoal) -, afstand (tijd)waarvoorde
endive, andijvie;ld?z?er.l chicory;kolenvoorraad toereikend is;beyond
chicory, Brussels lof.
endless,eindeloos,oneindig;zonder ein(past) *y niet langel.te verdragen,
ondr
aagli
jk.
de; - belt (chain), riem (ketting) endur
e, verduren, verdragen? dulden,
zonder e.
endlong. in de lengte,overlangs.
uithouden;(voortlduren,blljven (beendm bst, laatste,achterste,uiterste.
staan);endurinp blijvend,duurzaam;
endorsable, endosseerbaar.
ook:lijdzaam, geduldig.
endorse, endosseren, overdragen; Van endways, -wise, overeind,rechtop;m et
endossem ent voorzien; aftekenen (
v. het einde naar voren, in de lengte
kaartje enz.);op derugzijde (v@do(ook.
.- on).
cument) vermelden, (op doc.) aan- enemy znw.,vijand;the bestis the tekenen; m edeondertekenen, garanofthe good,het bgtereisdev.van
het goede;adJ'
.,vilyndelijk;-eounderen; (/!k.)o'
nderschrijven,bevestitry (destination. ship?ete.),vijandegen (v.mening, verklaring); in
blank, in blanco endosseren;- a perlijkte)land (bestemmlng,schip enz.).
son's view, iemands zienswijze (op- energetic, energiek, krachtig, doortastend,flink; - efforts(measures),
vatting) onderschrijven (delen); over, overdragen (aan,to;ook jig.). krachtigepogingen (maatregelen);to
endorsee, geëndosseerde; gem achtigde
take matter m
- hand (to setabout
a
mat
t
e
r
,
t
o
t
ake
up a matter) -ally,
(v.postwissel).
een zaak krachtig ter hand nem en
endorsem ent, endossement,overdracht,
endossering; aantekeninq (op docu- ene(met
kracht aanvatten).
rgize,bezielen;krachtzetten achter;
ment),aanhangsel;(/fg.)znstemming
(met,of),goedkeuring,bevestiging,
(energiek)werken.
steun; blank -, - in blank, blanco enqgy, energie, (
wils-, geestlkracht,
f
l
l
nkhe
i
d,
do
or
t
as
tendheid; Ltechn-j
endossement; eonditional(qualified)
arbeidsvermogen, energie;to devote
-. voorwaardelijk e.;general-, zie

enervate

engineer
ken hebben voo
. reen halfjaar
- werk'
;
zie ook credit cal.
- for,i
nstaan voor;op zich
enervateadJ'.,slap (/fg.);ww.,ontzenu- bjverbind-,
wen, verslappen, verzwakken.
nem en' - i
n,zichbegeven (mengen,
enervation, verslapping,enz.,zie enersteken, wikkelen) in; zich (
gaan)
vate ww.
bezighopden m et; wikkelen in; to
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one's e.s to,a1zi
jn krachten wijden
aan.

enfaee, (belschrijven, (belstempelen,
(beldrukken (op)(v.wisselenz.); -1l
paper LEng.-lnd.j, (in geheelEng.lnd.wettig)bankpapier.
enfold, (omlwikkelen, hullrn (in,in);
om vatten, -sluiten; ploolen.
enforew afdwingen,dwingen tot;kracht

(klem) bijzetten aan; streng hand-

haven, de hand houden aan,krach-

tig doorvoeren;-d(ly), ook:gedwongen; onvrijwillig; - a elaim, een

be (busily,adivgly)-t
lin (on,upon),
(druk) bezig zi
ln met, zich (druk)
bezighouden met; those -(
l in the
eonfliet, de (bijhet geschil)betrok-

kenen; every one -d in this line,een
ieder die in deze branche werkt;we
aPe - d (uplon the Iast parcel, W iJ
*
hebben nu de laatste partij onder'
handen; - oneself to, ook.
.in dienst
treden van;tobe -f
lwith afirm,bij

een firma in betrekking zijn;-with

vordering doen gelden'
, - paym ent,
(techn.), (doen)grijpen in.
tot betaling dwingen'
,- paym entof, engagem ent, verbintenis; verplichting,
afspraak; aanneminy'
ookLbijexecutieinvorderen;thereg, indienstnem ing; betrekking, dlenst; (aangeulations are rigorously (rigidly) -t
l

(-d with vigour), de voorschriften

w orden streng toegepast; - upon,
opleggen, dwingen tot; zie ook

right cz).
verkrijgen,bijexecutieinvorderbaar;

enloreeahle,door dwangm aatregelen te

a eontrad not - at law, een OV ereenkom st Waarvan de nakom ing
niet in rechtekan wol'dengevorderd.

nomen) werk, bezigheid; eurrent
(running) -s, lopende verplichtingen;tohave an -,bezetzijn;tomeet
(ful1il) one's -s, ziin verplichtingen
nakomen;to enterknto -s,v.n aangaan; to be under an -, gebonden

zijn (jegens,to);(tooffer)without-,
vrijblijvend (offreren);- book, notitieboekje(voorbezoeken,afspraken).

enl
oreem ent, (het)afdwingen,enz.:zie engender, voortbrengen, in het leven
enforce; handhaving, doorvoemng,
r
oepen, verwekken, kweken (/fg.);
krachtige uitvoering, tenuitvoerlegzie ook discontent znw.
ging.
engine znw.,machine (met eigen beenframe,omlijsten.
weegkracht, of die kracht levert);
engage c), (zich)verbinden (verplichmotor;bierpomp;tuinsproeier; (jig.j
ten),op zich nemen (om,to);engawerktuig, middel; (fire) -, brandgeren, aannem en, -stellen, in dienst
s
puit;(locomotive) -,locomotief;nem en;beslag leggen op,in beslag
builder, m achine-, locom otiefconstructeur;-building,m .bouw;- crew,
nemen,bezetten;bespreken (v.plaatlocom otiefpersoneel;- driver,m achisen enz.);(aflhuren;den strijd aanbinden met (ook: - with); (zeld.j
nist (v.locom .l;- fitter,monteur;house, m .loods; locom otievenloods;
aansporen!bewegen (tot,to);in elbrandspuitenhuis'
,- lathe,m achinaal
ltander grljpen (v.raderen); (somsj
verpanden;engagingtly), innemend; gedreven bank;-log book Lscheepv.j,
aantrekkelijk, aanlokkeli
jk; - that,
m .journaal; - maker, m.construcgaranderen, er voor instaan,dat...,
teur
- pa;rts,man fscheepv-j, machinist'
,
m .delen;- room ,m .kam er;
zie ook bj; to be -t
l, bezet (niet te
s
he
d,
z
i
e
hous
e;
was
t
w
m
.
spreken)zijn;bezigzijn;(line,num poetskatoen; - works, m .fabriek;
ber) -d, in gesprek ftelej.); - the
attention, de aandacht in beslag
ww., voorzien van (uitrusten met)
nemen (boeien);- a hroker,een mam achines (motoren).
kelaar (indenarm)nemen;manufae- engineer znw.,ingenieur;bouwkundige;
turersare-d for sixm onths,defabrie-

m achinebouwer, technicus, m ecani-

engineering
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Cl
0lt
1r
'ei
v.
ma
n);
chinist(op schip,Amer.ook

chief - (
scheepv.),hoofd-,
eerste m achinist'
, -'s log book,vzie
engine znœ.; ww.,als ingenieur op-

treden (besturen, leiden); construeren,bouwen; Lgemeenz.)uitvoeren,
in elkaar lop touw)zetten,bedisselen; zie ook engineering.
engineering, machinebouwtkunde); ci-

enough

e
nigmatietal), raadselachtig.
enigm atize, raadselachtig maken.
enjoim opleggen,gelasten?voorschrijven,bevelen; LAmer.,Jur.j verbieden;- (uplon,op hethartdrukken;
- secrecy (uplon a person, iemand
Yeheimhouding opleggen.
enloy, genieten (van),zich verhaugen
In, in hetgenot zijn van, hebben,
bezitten; - facilities, a furlough
(leave),reputation,etc.,faciliteiten,
een verlof,reputatie enz. genieten.
enjoyment,genot;tobein the - of, in
het g.zijn van.

viele bouwkunde; ingenieurswezen,
-N
verk,-kunst;ingenieurs-of m achinistenvak; electrieal -, electrotechniek; - firm , m achinefabrikanten;
offiee? technisch bureau; sehool,
m achlnistenschool;- shop,construc- enkindle, ontsteken, doen ontbranden,
tiewerkplaats; - trade, m achinebeopwekken.

drijf,m .bouwvak;-works,m .fabriek. enlarge, (zich) vergroten, llitbreiden,
enginerp machineriefook fig-j;- ollieer
uitzetten,verwijden,verruimen,ontLscheepv.j, officier-machinist.
wikkelen; ruimen (v.windl; Lphot.j
English, lettertype (1i punten); the
vergroten;- a busmess(warehouse,
King's -,zuiver (standaard)Engels;
ete.), een zaak (magazijn enz.)uitt
he
o
f
i
t
i
s
.
.
.
L
ge
me
e
nz
.
j
,
:
:
l
z
i
n
breiden (vergroten);-d edition,vergoed N ederlarldsbetekentdit...,m et
m eerderde uitgave; - one's ideag
andere woorden @*@@
(
mind),zijnbegrip (geest)verruimen;
engorgw verslinden, opslokken; -d,
(uplom uitweiden over.
ook: volgepropt.
enlargem ent, vergroting, enz., zie enlarge.
engralt, enten (op,into,upon),inplanten (ook jig.jè (/fg.) inprenten (in, enlightem verlichten (inz. fig.j; in-,
in);toevoegen (aan,upon).
voorlichten,Opheldering geven (omenrai
n, in de wol verven (gew./ïg.); trent,on).
- ed, aart
s...,verstokt.
enlightenm ent, verlichting, enz., zie
en<rave, graveren; inprenten.
enlighten'
,for - on this subject we
t
have
rentodez
nlye..., voor inlichtingen om en<raver, graveur.
en#ravin<, graveerkunst; gravure.
kwestie zijn wij aangeQYI<POSS, grosséren (V.acten);(veroud-j
Wezen OP ...
opltopgn van den gehelen voorraad enlink, (aaneen-, ineenlschakelen Look
aan;(/Lg.)zichmeestermakenvan,tot
/ïg.;aan,with,to).
zich trekken;geheelin beslag nem en enli
st, inschrijven'
, winnen,zich Verzekeren van, te hulp l'
oepen; zich
(
v.
aandac
ht
,
t
i
j
d)
;
-ed
i
n,
ve
r
di
e
pt
in; - ing clerk, copiist; -ing pem
aans
l
ui
t
e
n
(
s
c
har
en)
(
bi
j, with); the aid of a broker, een makelaar in
rondschrijfpen.
den
a
r
m
ne
m
e
n;
t
he
support
engrossment, (het)grosséren, enz.,zie
engross; grosse.
(sympathy) of, den steun (de symengulf, verzwelgen (ook jig.).
Pathie,
)erlangen van.
verhef- enhven, verlevendigen, anim eren.
enhane
e
,
ver
hog
e
n
(
met
,
by)
,
fen,
vergroten,verm eerderen; - the enloek, insluiten.
chance of,de kans op ...vergroten; enm esh,ver-,omstrikken.
- d duti
es,expenditure,prices, valuw enmitp vi
jandschap'
, vijandig-,vijanete., verhoogde invoerrechten, uitdelilkheid;at -, op vi
jandlgen voet
gave, pri
jzen, waarde enz.; - the
(met,with).
efleet o1, het effect verhogen van. enormity, afschuwelijk-,gruwelijkheid;
enhaneem ent, verhoging, enz., zie
gruweltdaad).
enhance.
e
no
rmous,enorm,kolossaal,ontzaglijk.
enigm a, raadsel.
enough, genoeg; Lmeest gemeenz. uzf-

en ou nce
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dr.:)we have - paper (paper-),wij
hebben genoeg papier (p.genoeg);
they know well -, zij weten heel
goed ; - and to spare, m ore than

-, m eer dan genoeg; we have had

(about) - of it,wij hebben er (nu
çindelijk) g. van; the dissimilarity
is evident -, het verschil springt
(dadelijk)in hetoog;that isright-,
dat is volkomen juist;zie ook good
c)en kind l1.

uitdrukken, verkondigen,
uiten.
enouneem ent, uitdrukking, enZ., ZL
@
&
enoun ee,

enounce.

enquire,zie inquire'
,the goods -d for,

deaangevraagdegoederen (waarvoor
offerte is gevraagd).
enquiry, zie inquiry; inz. (pri
js)aanvrage.
enrage, woedend m aken;-d,woedend.

enter

gen dat;(in order)to- timely arrival
of the goods! om te zorgen dat de
goederenbijtljdsaankomen,teneinde
van tijdigqaankomstderg.verzekerd
te zijn;thismethod -s a largerproduetion at Iess eost, doordezewerkwijze verkrijgt men een grotere
productie m et geringere kosten; it
-s to (for) them ..., het verzekert
h11:1....
entail znw., (vermaking alsl onvervreemdbaar erfgoed; Ljig.j erfgoed;
fPW7., alSOnvervreem dbaar Verm aken
(aan,on), de erfopvolging vaststellen van;(/fg.)medebrengen,na zich
slepen (v.kosten,uitgaven,vertraging, m oeilijkheden, moeite, last,
werk) (voor,on,upon); -ed estatw
onvervreem dbaargoed;seriouslosses
are -ed on shippingfirmsby ...,aan
exportfirm a's worden ernstfge ver-

liezen berokkend door....
enrieh, verrijken Look /fg.); verhogen
(v.smaak, kwaliteit'enz.); vrucht- entangle, verstrikken,verwarren, verbaar maken (v.bodem).
wikkelen çook jig.;in,in).
enriehment,verrijlting,enz.,zieenrich. entanglem ent, verwikkeling, enz., zfe
entangle.
enroltl),inschrijven,op de lijstplaatsen; (ter griffie) registreren; aan- enter c),binnengaan,-komen,-treden
werven, -m onsteren;- oneself, zich
enz.;gaan in,betreden;zich begeven
laten inschrijven als 1id (van,in); in; lld worden van; toelaten (als
dienst nem en.
lid);inschrijven,(zich)laten inschrijenrolment,inschrijving,enz.,zfeenrol(l).
ven, (zich) aangeven; boeken, bijboeken, aantekenen, noteren;inklaen route,onderweg,op weg (naar,to,
ren , declareren, aangeven,aangifte
for).
ensign, (onderschei
doen Van (ook: - at the eustom
dingslteken, symbool, insi
gne; Lscheepv.) nationalihouse); - inwards, - outwards,in-,
teitsvlag; re; -, Brltse koopvaaruitklaren; - short, te weinig declareren, te laag aangeven; - interest,
dijvlag'
,white -?B.marinevlag.
ensilage znw.,inkulling;ingekuild voerente bijschrijven; - names in a
der; œœ., zie ensile.
register,namen in eenregisterschrijensile, inkuilen,ensilqren.
ven; - one's name for, zie bj; zie
ensnâre, verstrikken,ln de vallokken.
ook appealè),appearance,claim b,j,
ensphere,omringen,omgeven Lookjig.j. employ znm.,mind c1), opposition,
ensue, volgen; daaruit voortvloeien;
protest znw.,service :),e.a.
intreden,zich ontwikkelen (ontspin- bj verbind., - against(to), boeken op
ne
n); the anticipated success has
rekening van; - (one's name) for,
failed to -, het verwachte succes is
zich aanmelden (opgeven)voor (exauitgebleven; ensuing, ook:kom end,
me
n,wedstrijd);- m,een (bestandlop handen zi
deel uitm aken; in this ease other
jnde;...next ensuing,
eerstvolgend; the ensuing m onths,
eonslderations - in, hier doen zich
andere overwegingen gelden; - into,
de
(daarop,nu)volgende maanden;
l
ro
m
(
o
n)
,
voo
r
t
vl
oe
i
e
n
(
ko
me
n)
aanga
an (v.contract,overeenkomst,
uit, volgen op.
verbintenis, verplichting,transactie,
deelgenootschap, scheikundige verensure, verzekeren,beveiligen (tegen,
voor,against,from);verzekeren,zorbinding);aanknopen (v.relaties,ge-
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sprek, onderhandelingen);treden in
(aangelegenheid, onderhandelingen,
bespreking,briefwisseling enz.);ingaan op (onderwerp,plan);zich indenken (verplaatsen) in, gevoelen
voor (iemands toestand,gevoelens);
een (bestandldeeluitmaken van,in
aanmel.
king komen bi
j; - strongly
(largely)into,eenbelangrijkenfactor
ui
tmaken bij;- into (an) argument
with, in debat treden m et; - into
de
tailts), in bi
jzonderheden treden;
with so m any uncertain faetors -ing
(intothequestion),nuerzoveelonberekenbare factoren in het spel kom en'
) does allthis - into the schem e

(
planll, brçngt het plan dit alles
m ede?; - into a speculation, zich
in een speculatie begeven; zie ook

entranee

enthuse (gemeenz.t,in geestdrift geraken (over,ahout).
enthugiasm , enthousiasm e, geestdrift
(voor,for,about);to arouse - (in a
person),(iemands)g.opwekken(voor,
for).
enthusiast,enthousiast,geestdriftig bewonderjar (aanhanger)(van,for).
enthusiastze, enthousiastisch,geestdriftig (Over,voor,about,for);I do not
feel about the sehem e, ik gevoel
nietzeerveelvoorhetplan.
entiee, (verllokken,verlelden (tot,to,
into);- away,weglokken (van,from);
to be -d into ...,zich laten verlokken
tot;entieingtlylt(op)aanlokkelijkte),
verleidelijktewilze).
enticement,(verllokking,enz.,zfcentice;
lokm iddel.
entire adJ'
., (allgeheel,volkomen;vol-

spirit ca); - on, zie 'w upon; - to,
ledig, com pleet;gaaf,onbeschadigd;
z
iex,against;- to the eredit(ëehit)
of one's aeeount, to one's eredit
ongedeeld; zuiver, louter; -ly, ge(debit),iniemandscredit(debet)boeheel (en al),volkomen;-ly at your
ken;-up Lboekh.j,boeken;bijhouden, disposal. at your disposaly g. te
werken; - up on the register, in
uwer beschikking;znw.,geherl.
het r.bijschrijven'
,-upon,betreden'
, entleness, volkom en-, volledlgheid,
inbezitnemen'
,aanvaarden (v.dienst, enz.,zie entire.
functie,ambt,reis);beginnen (met); entirety,geheel,totaliteit,totaal; in its
ter hand nemen,beginnen over(een
in zijngeheel;possessionbyentireonderwerp); - upon a new era,een
t
i
e
s
(jur.), onverdeeld (onverkort)
bezit.
geheelnieuw tijdperkingaan;- upon
one'sduties,indienst(functie)treden, entitle,noemen,betitelen;recht (aanzi
jn ambt aanvaarden.
spl'
aak) geven (op, to); het recht
enterprise,onderneming'
,ondernem ingsge
ve
n (verschaffen) (om , to); -d,
get
iteld, onder den naam ...; to be
geest (gdw,.: spirit of -),initiatief;
(handelslonderneming; waagstuk;
d to,recht (aanspraak)hebben op;
speculatie; enterprisin6, ondernegerechtigd @*zijn om; we do not leel
- d to
m end;private-,hetpartzculierinitia..., WIJ achten ons niet gerechtigd om ....; -d to vote! stemgetief;zie ook field q).
rechtigd.
entertain, onderhouden, beziy'
houden;
ontvangen, onthalen, recipzëren; in enti
ty,(aanlzijn,wezen;iets(bestaands),
geheel; its future -, het toekom stig
overweging nemen,ingaan op (aanbestaan er van; zie ook legal.
bod,reclame,voorstel), reflecteren
op (bieding,aanbod);koesteren (v. entrails, ingewanden; (/fg.)binnenste.
gevoelensl;-ing,onderhoudend,amu- entrain, inladen (v.troepen), instapsant;- an idea (seriously),eendenkpen (in trein) (ook v.ploegen werkbeeld in (ernstige) overweging nevol
k enz.); (zd!#.)met zich slepen;
m en; not - sueh an idea, ook:
in filllng the drums som e water was
er nietaan dènken;zieookdesire è), -ed with the oil, bijhet vullen der
vaten kwam er w ater m et de olie
doubt cu),expectation,hope c).
m ede.
entertainment, onthaal, partij, feestm aal; am usement; uitvoering,ver- entram m el,verwarren,verstrikken,belem meren.
makelijkheid; - tax, belasting op
entrance 1, binnenkomst, entrée; in-,
publieke vermakelijkheden.
-
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entranee
toegang, entrée; invaart, havcntoegang, zeegat; gedeelte van boeg
onder w ater; intrede, intocht; aan-

vaarding(v.ambt)(van,upon,into);
the m ain - to the building,dehoofdingang van het gebouw; - I
@S gained
by
...,).
m.
en- verkri
(langs
.;
j
gt
t
oe
ga
ng door
exam ination,toelatings-

e
xamen;-ngang.
(few money),entrée(geld);
- way, i

envelopm ent

prime -, consentvoorverificatie (v.
accijnsgoed);short-,telage aangifte;to make an -,aangiftedoen (bij
de douane); to make an - short oi
the value, zie to enter short;billof

-?
ziecustoms,
w;billofe.s,(douanellilst van invoeren;port of -. haven
van inklaring; diamonds are not
dutiable on - into B., van diam anten wordt in B.geen invoerrecht geheven; zie ook captain'
,- form ,aangifteform ulier;- perm it,im migratievergunning.

entranee II? verrukken.
entrant, blnnentredende; nieuweling,
nieuw lid! deelnemer, mededingqr
(aan of biJ wedstrijd enz.) (aan,bn, bjverbind.,- attheCustoms,aangifte
for);inzender (op tentoonstelling).
bi
j de douane; - atthe Post,postentrap, in de val doen lopen; - into,
declaratie; - for free goods, free -,
aangifte tot lossing van ingevoerde
door list brengen tot.

entreat (zeld.:- of),smeken,dringend
verzoeken (ook:to request-ingly).

entreaty,smeekbede,dringend verzoek.
entrée, entrée.
entreneh, verschansen; - oneself, zich

verschansenLookjig.jk- (uplon (zcî#.),
inbreuk m alten op.
entrenehment, verschansing Look jig.j.
entrepôt, entrepôt.
entrepreneur, ondernem er.

vrije goederen,vrij paspoort; - for
home-use(exship)?home-use-,(aangifte tot verkri
jglng van) paspoort
van betaling bijinvoerofbijuitslag
van entrepo
-t, betalingspaspoort; for warehousing:warehousing -,aangifte tot bekomlng van consent tot

entreposering (tot tijdelijken opslag
inentrepôt);-inwards!outwards,in-,
uitklaring,invoer-,uitvoerdeclaratie.

ent
rust, toevertrouwen (aan, to);- a entwine, entwist, dooreen-,ineen-,omperson with somethingy - som ething
strengelen (ook fig.j,omwinden.
to a person, iem and iets toevertrou- enueleate,ontwarren,ophelderen,blootleggen.
wen;tobe -et
lwith,belastzijnmet:
- an Or1
lept9,een Order gllnnen aan. enumerate, opsommen, -tellen, -nOe-

entry 1, inkomst, -tocht: -trede; in-,
m en,specifzceren.
toegang,entrée;inschrilving,notitie, enum eration. opsomm ing, enZ., ZL*e
enumerate.
aantekening; boeking, (geboekte)
erative, opsonanaend, enZ., Zze
post;inschrijving (bijveiling);(jur.) enum
enum erate.
lnbezitneming; tz?ze. ookj mededin- enune
ate,verkondigen,verklaren,uitgers,deelnemers (bijwedstrijd enz.); eenziet
ten, Onder woorden brengen;
eompensating (reversing) -,stornouiten,uitdrukken.
post;credit(debit)-,credit-tdebetl- enune
iation, verkondiging, enz., zie
post;corresponding-,gelijkluidende
enunciate'
, uitspraak.
boeking; (available for) immediate enune
iative:verklarend,enz.,zieenun-, dadeli
jk te aanvaarden;to make
ciate; ultdrukkings...; enunciatief;
an - (of...), boeken, een boeking
verrichten; sinec the - of these
- of, uiting gevend aan.
eompaniesintothatcountry(market), enurw zie inure.

sedertdeze maatschappijen haar in- envelop,(om-,inlhullen (in,in;ookjig.j,
trede in dat land (op die markt)
(om-,inlwikkelen (in,in).
lope, omhulselLook /ïg.); couvert,
deden;- into port,(het)binnenlopen enve
omslag, enveloppe; huls; window -,
(in haven); zie ook book keeping
vensterenveloppe; to put in an -,in
en sale c).
een e.doen.
entry 11 c), aangifte, declaratie, inklaring; custom s -, zie custom s; envelopm ent,omhulling!enz.,zieenveltree,home-use,warehousing-,zie:); op; om hulsel, bekledlng.

en sWent)m
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vergiftigen Look fig.j, verbitteren.
enviahle, benijdenswaardig.
envier, benijder.
envious, afgunstig, naijverig (op,of).
e
nviron,omgeven,omringen(met,with).
environm ent, om geving; om streken'
,
envenora,

m ilieu.
environs, omstreken.
envisage, onder de ogen zien; (
uiteen
bepaald oogpunt)beschouwen.

envoy, (aflgezant (fnz.van regeringl;
ook = - extraordinary, zie m inister
plenipotentiary.

envy znw.,af-, wangunst,naijver (op
iets,of, ata thing;o: iemand,ofa
person);ookk(het)benljdevoorwerp;
to rouse the - of,den nai
jvergaande
ma
ke
n
Val
l
*
(
v
w.
,
beni
j
de
n.
enwind,om winden,zich winden om .
enwrap, (om-,inlwikkelen (in,in),omr
hullen Look /ïg.).
enwreathe, om kransen.
enzootie c#j.,plaatselijk of in een bepaald seizoen periodiek voorkomend
(v.veeziektel; znw., zodanige veeziekte.
epergne, pièce de milieu.

ephemera, eendagsvlieg fook jig.j,iets
kortstondigs.
ephem eral,van één dag;kortstondig.
ephem erality, iets kortstondigs.
ephem eron, zie ephemera.

epi
demic znw-, epidemie; adJ'
., -(al),
epidem isch.
epigraph, opschrift, inscriptie,m otto.
epiloguw naschrift,slotw oord,epiloog.
episode, episode.

episodietal), episodisch.
epistle, epistel.
epistolary,brief...;- style,b.stijl.
e
pithet,epitheton,bij-,toenaam.
epitom e,kort begrip,uittreksel.

equally

epoehal,een tijdperk betreffend (kenmek.kend);ook= epoch-making.
Epsom saltts)!Engelszout,bitterzout.
equability,gelljkmatig-,-vormigheid.
equable,geli
jkmatig,-vormig.
equalc) adJ'
.,geli
jk:de-,hetzelfde;gelijkmatig;onpartildig;zieookequally;
to make -, gelijkmakyn,vereffenen;
an - amount,een geli
lk (zelfde)bedrag; (a1l) other things being -,zie
ceteris paribus; - in thread, gelijk
van draad; to be - t% g.zijn aan,
g.staan m et;berekend ziln voor,opgewassen zijn tegen;den moed (lust)
hebben om Look:to feel- to ...ing);
of - qualityto,van gelijkekwaliteit
als; to be - to the occasion,welraad
weten (te schaffen): tegen de moeilijkheden (omstandlgheid)opgewassen zijn;to be - to samplw aan het
monsterbeantwoorden;- to the (a)
task, voor zijn taak berekend, er
tegen opgewassen; zie ook division
en footing.
bjznw.,gelilke,wetdlerga;tohaveno-,
zijns gelijke niet hebben,ongeëvenaard zijn.
c) f
J7+., eli
jkmaken'
,ge
lijk zijn (wor.
1 register ton
den) aan, evenaren,
=

s 2.83 eubie m etres, 1 registerton
2,83 m3; 1200 tons at 16 sh. -s

f960,1200 ton à 16 sh.is (maakt)
f 960;notto be -led,ongeëvenaard,
onvergelijkelijk, niet teevenaren;... i
n number (quality, etc.), even
grootin aantal(even goed van kwaliteit enz.)zijn als....
equality, gelijkheid; gelijkstelling; to
be on an - with, op voet van gelijkheid staan m et;to plaee On a
footing ol with, OP voet Van g.
brengen met;Zbe ook vote J,
1).
equalization, gelijkmaking, enz., zie
equalize;exchange-fund (aceount),

epitom ize, verkorten, een kort begrip
wisselkoersnivellehngs-, egalisatie(uittreksel)maken van,1I1 het kort
sam envatten.
fonds.
ze;
, geli
epizootic Jdl'.: tijdelijk heersend (v. equa
wiltih)
jkmaken (aan? met, to,

veeziekte);znw.,zodanigeveeziekte.
gelijkstellen;stabillseren.
epoeh,(belangrijk)tijdstip,-perk,-vak, equally, gelijktelijk),in gelijke mate,
even, evenzeer; an -'large building,
époque; to make (mark) an -, een
een even gPOOtgebotlW;- :99d,evefl
nieuw tijdperkinluiden;époquemaken;--making(-marklng),buitengegoed;this is - true of..., dit qeldt
woon gewichtig (v.gebeurtenis,ontevenzeer van ...;to divide > gelljkedekking enz.),époquemakend.
lijk (verldelen; zie ook rank l#).
Engels H andelswoordenboek

18

equanim ity

27i

erase

equanimity,gelijkmoedigheid.
eqlziponderate,(doen)opwegentegen.
equitable. billijk, redelijk'
, (zeld.j Onequanimous,gelijkmoedig.
equa
t
e
,
ge
l
i
j
ks
t
e
l
l
en
(
aa
n,
met
,
t
o
,
wi
t
h)
;
par
t
i
j
di
g'
,
e
l
ai
m,
op
bi
llijkheid ge-4
1 ealeulation of interest, interestgronde vordering (eis, reclame); berekening volgens de Staffelm ethoestate. blote eigendom ; - m ortgage,
de; -d tim e ol paym ent,zie equation
+ crediethypotheek.
of paym ents.
equity,billijk-,redelijkheid,rechtvaar-

equation,yelijkstelling,vereffening,gelijkmaklng;equatie'
.(to makeallowanee forthe) personal -! (rekening
houden methet)persoonlilkelement;
the - ofsupply and demand,de regeling van vraag en aanbod;- ofdate,
gemiddelde datum , vervaldag; - of
paym ents,g.e betaal-: vervaldag;

of time, tijdsvereffenlng.

equatop equator,evenaar.
equatorial, equatoriaal.
equiangular, geli
jkhoekig.
equidistant, op geli
jken afstand.
equilateral,yel
ijkzijdig.

equilibrate,ln ez
ve
ijnwi
n).chtbrengen (houden;bli
jven,
equilibration,evenwichttstoestand).
equilibrium, evenwicht Look /fg.); the
m arket has not as yet lound baek its
-, het e.der m arkt i
s nog niether-

dig-, rechtmatigheid'
, billijkheidsrecht;(eommon)- demandsthat...,
de billijkheid eist,dat...;- (in property) tx4rzzcr.l, overschot na aftrek
der verplichtingen,overwaarde,- of
(in) the Company t-4zzzcr.l,het bedrag w aarm ede de activa de passiva
overschrijden;- stock,equities,aandelen welke bij ontbinding der
vennootschap ten volle in de ,,equity''delen;(so'n,
s ookj waardepapier
(fnz.obligaties)hetwelk tegen aandelen kan worden omgewisseld;thein the coneern,het volgestort gelde-

lijk belang in de onderneming; in
-,billijkerwijze: of redemption,
recht tot aflossing ener hypotheek
doorbetalingvan hoofdsom en rente;
de aanspraken welke een hypotheekgever behoudt ten aanzien van het
bezwaarde goed;zie ook decide.

steld;to keep (restore)the-, het e.
bewaren (herstellen).
equivalenee,gelijkwaardigheid.
equinodial adJ'., equinoctiaal, nacht- equivalent adJ
'., gelijkwaardig, gelijkevenings...; - gales, evennachtsstorstaand (met,to),equivalent(aan,to);
m en; znw .? evenaar, evennachtsli
jn, znw.,equivalent, tegenwaarde;the -.
linie;-s.zzc '
w gales.
in Netherlands eurrency, de tegenequinox, dag- en nachtevening.
w aarde In Ned. courant; its - ilz
equip, uit-,toerusten,equiperen,outilgeldswaarde daar
money
,,de
jfevan.
lachtig,
leren.
equi
voeal
dubbelzinnig, twi
equipage, uit-, toerusting; benodigdverdacht.
heden,gerei;equipage.
equivoeate,zich op dubbelzinnigewijze
equipm ent, uit-,toerusting,inrichting,
uiten,draaien,er omheen praten.
equipement, (bedrijfslmaterieel; - equivoeation, dubbelzinnigheid, draai-

bonds,obligatiesonèerverband van
installaties of materieel LAmer.rollend materieel).
equipoise znm., evenwicht (
ook jig.j'
,
tegenwicht'
, œf
vk,in e.brengen (houden);opwegen tegen.
equipollenee, gelijkwaardigheid, enz.,
zie equipollent.
equipollent adj.,gelijkwaardig,van gelijke kracht,macht,betekenis;znw.,
gçlijkwaardig iets,equivalent.
equiponderanee, gelijkheid in gewicht.
equiponderant,gelijkwichtig,(iets)van
gelijk gewicht.

erij.

equivoeator,wie zich dubbelzinnig uit,
draaier.

equivopue,equivoke,woordspeling,dubbelzlnnigheid.
era,jaartelling'
,tijdperk,periode;tijdsgewricht.
eraëation, uitstraling.
eradieable, uitroeibaar.
eradieate, ontwortelen;uitroeien.
eradieation! ontworteling; uitroeiing.
erasable, ultwisbaar,enz.,zie erase.

erase, doorhalen, (uitlschrappen, uitwissen (ook jig.j,radéren.

erasenzent
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erasement (zdJ#.),zieerasure.
eraser,radeermesje'
,vlakgom .

erasure, doorhaling, enz., zie Orasee
doorgehaalde plaats.

ere (zcî#.), eer,voordat; - long, eerlang;- now (this)?vö6rdezen,vroeger;- while,eertljds.
ereet adi., rechttop), opgericht,toplstaand,overeindlstaand);(jig.jvast,
onkreukbaar; ww., Oprichten, -stellen, (oplzetten,optrekken, (oplbouwen, Opstellen,m ontéren; op-, verheffen,opwerken (tot,into).
ereetion, oprichting, enz., zie erect
f
zzf
zz-; (gelbouw.
ereetness, opgerichte stand, enz.,zie
erect adj.
erelong, -now, -while, zie ere.
ergton),erg (zzcl.).
ergot,brand (ziekte)in koren;moeder-

PSPaPP

idea
abusievelijk, per abuis;
(notion),dwaalbegrip.
error, fout, vergissing, abuis, feil,
dwaling'
, (afldwaling,misslag,overtreding'
, Lscheepv.j misgissing, -wijzing;-sandomissionsexeeyted(ajgek.
E.& 0.E.),behoudenson.luistheden
en omissies(ajqek.S.E.& 0.= salvo
erroreetomisslone);to make (eommit) an -,een foutmaken (begaanl;
an - hascrept in, er is een f.iny'
eslopen;in -, bij vergissing,abuslevelijk'
,to be in -,het mis hebben,
zich vergissen; the charge has been
ineludedin ourD/N in -,deze kosten
zijn abusievelijk in onze debetnota
opgenomen; - in adding (easting)
up, optelfout; - in ealeulation, reken-f.;- in eounting, tel-f.; zie ook
deduction, fall into, writ ll, e.a.;
--proof caleulating m aehine, rekenm achine die geen f.n kan m aken.
erubeseite, zie bornite.

koren.
ergotism,zie ergot.
''Eries'', aandelen New-York, Lake
Erie,and W estern Railroad Co.
erupt? uitbarstrn (v.vulkaan).
eristie ad'
J., polem isch;znw.,polem iek; eruption,eruptl
e,uitbarsting (ookjig.j.
polem ist.
eruptive, uitbarstend;eruptie..-,erup-

ermine,hermelijnten mantel,bont).
tlef;spuitend (v.bron).
esealator, roltrap, escalier roulant.
e
r
o
de
,
we
g,
i
nvr
e
t
e
n,
ui
t
s
l
i
j
t
en.
erosion, erosie, wegvreting, enz., zie PSCAPP Zn.W .tOntsnapping,enZ.,Ziefvfç'.
erode.
(aan,uit,from);1ek (v.gas);tomake
erosive, erosief, wegvretend, enz., zie
(good) one's-(from),(weten te)onterode.
komen (ontsnappen) (aan); to have
err, dolen, dwalen, een fout begaan,
a narrow (near) -, ternauwernood
zich vergissen,hetmishebben,falen;
ontkomen; zie ook fire c); - pipe,
onjuist zijn (v. opgaven enz.); een
afblaaspijp; - valve, uitlaat-, ontm isslag begaan; - on the side
lastklep;fcf
zz.,ontsnappen,ontkom en
of eeonomy,al te zuinig zijn; it is
(aan),Ontvluchten (aan,from);ontbetter to - on the safe sidw m en
gaan, ontglippen; ontwijken, ontkan nietvoorzichtig (secuur)genoeg
snappen (v.stoom,gas),lekken (v:
ZiJ-n.
vloeistof);we narrowly .
-4
1 ...ing,wiJ
errand,boodschap (
ookfig.j.;togo(on)
ontkwamen (er) slechts ternauweran -,een b.doeng
nood aan...; the name -s m e, de
'to run (go) (on),
-s, b.n doen; zIc ook fool znm.'
naam
isd mi
jme
ont
an
(ont
scont
hote
n)
;
t
he wor
-.
ti
,ga
he
t wo
ord
vi
el
boy,loop-,6.njongen.
errata, zie erratum .
mij;- notice,aan de aandacht onterratie, dolend, dwalend, zwervend;
gaan;ithas-dmynotiee(attention),
ongeregeld,ongeli
j
k,
onbe
r
e
ke
nbaa
r
;
het is mij (mijn aandacht)ontgaan
erratisch'
, - block,zwerfblok;- m ar(ontsnapt);- with one'slife, erhet
ket, wilde m arkt;- quotations,vage
noteringen.

leven afbrengen; zie ook detection
en nRenAory.

erratum t?zzv.:errata),(schrijf-,drukl- escapement, uitweg (ook jig.); échapfout; inz.: erratum t
pem ent.
mv.: errata).
erroneous, onjuist, incorrect, foutief, esearp znw., steile rotswand;ww-, afverkeerd'
, -ly, ook'
. bij vergissing, schuiving (v.glooiing).

escarpnaent
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escarpm ent, steile glooiing.
eschalot,zie shallot.
eseheatznw.,(
kr
heoton
h
,ve(
r
den
valls
eta
nva
at)nZ0ed0ren aan de
Wegens
het ontbreken van erfgenamen;goed

estate
tiële; essence, extract, aftreksel,
vluchtige olie; reukwerk; he isthe ,
-,

espiel, bespieding.
espionage, spionnage.

vestigde z.;how longhasthisbusiness
been -edt
l,hoe langbestaatdezez.?;
- ed eus
tom , vast gebruik; -etlfaet,
voldongen feit, uitgem aakte zaak;

ot integrity,hijishettoonbeeld van
eerlijkheid (de e.zelf);- ofturpentine? geest van terpentijn.
da
t
a
l
dus
ve
r
val
t
;
ç
sc
ho
t
l
.
j
c
onf
i
s
c
ae
s
s
entialadJ'.,wezenlijk,werkelijk,estie; ww., aldus vervallen; verbeurd
sentieel; belangrijk, onontbeerli
jk,
verklaren.
(
vol
s
t
r
e
kt
)
noodz
a
ke
l
i
j
k
(
vo
or
,
t
o);
esehew, schuwen,vlieden,mijden.
ly, ook: in het wezen (den grond)
escort ZnW.,escorte, (gewapend) geder zaak, in wezen, innerlijk, in
leide; œœ., escorteren, begeleiden.
hoofdzaak, in de allereerste glaats;
el
erk wanted, short-hqnd writm g -,
eseritoire?schrijflessenaar.
kantoorbediende gevraagd, stenoeserow (yur.),acte ofschriftelijkeverbintenis,in handen gesteld van een
grafievereiste; - oils, (aletherische
derde,om haaronderzijnberusting
oliën;zieook importance'
,znw.,(het)
te houden of af te geven aan denessentiële, enz.; essentialia, hoofdzaak, kern, eerste vereiste; Onontgene voor wien zijbestemd isnadat
een bepaalde voorwaarde is vervuld.
beerlijl
t(onmisbaar)iets (artikel).
eseulent JdJ'
., eetbaar'
, ZTtW., eetbare essential
ie,
ty,grwe
zentlijkheid), (het) ess
e
nt
i
ë
l
ond.
W aar.
esesut
eheon, waqenschild; Lscheepv.j Es336
sex we
y, (boteren kaaslgewichtvan
child, schildsplegel.
lb.
establish,vestigen,oprichten,stichten,
espagnolette, spanjolet.
espalier, spalier,leilatten;leiboom .
grondvesten,instellen;totstand brenesparto,- (grass),espartogras.
gen, verwerven; constateren, vastespeelal,speciaal,bijzonder;-ly,vooral, stellen fook v. vordering, feiten,
lnzonderheid,hoofdzakelijk,voornawaarheid),staven,bewijzen;op vasten voetstellen,vastheid geven aan;
me
l
i
j
k,
(
i
n
he
t
)
bi
j
z
o
nde
r
;
a
n
bus
i
ness friend of ot
zrs, een bijzondere
to be well-ed?goed ingevoerd zijn,
goede connectles hebben; - onesell,
(speciale) relatie onzer firma;ofzich vestigen;-abusiness.een zaak v.
importance,van bijzonder(speciaal)
belang.
(bprichten);an -edbusiness,een ge-

espousal (
/ïg.),omhelzing (v.e.zaak),
vgl.eSPOUSe.
espouse (jfg.), omhelzen (v.e.zaak),
tot de zijne maken, aannemen (v.
leer), partij kiezen voor; zie ook
quarrelznw.
espy,bespieden,bespeuren,ontdekken.

the price -ed by law, de wettelijk
vastgestelde prijs; - a (passenger)
serviee,een (passagiersldienstinstellen;-ed truth,uitgemaaktewaarheid;
zieook connection,co-operation,deed

Esquire Laltbjd afgek.:Esq.;in Amer. c,
),footing, old adj.,precedent ll,
verouderd; wordt nfe/ gebruikt na
relation ô),repute znw.,e.a.
namen voorajgegaan door een titel, establishment,vestigiig,enz.,zieestabalsDr,Proj.enz.):J.Roberts,Esq.,ulz
lish; positie;tak van dienst;(hanDen W eledelgeboren HeerJ.R oberts.
delslhuis; etablissement, inrichting,
instelling;to keep alarge-,op groten
essay znm.,poging (tot,at),proef(nevoet leven; on the -, tot het vast
mlng),proeve;verhandeling,opstel,
essay;to make an - (at ...ing),een
personeel behorend; - eharges (expenses),zie overhead c#j.
po
gi
n
g
do
e
n
(
om.
.
.
)
;
ww.
,
aa
n
e
e
n
proef onderwerpen,op de p. stellen; estate,(landl
bezit(-goed),bezittinglen);
pogen,beproeven.
essayist, essayist.

plantage, onderneming; bezit, verm ogen, goed,eigendom ;boedel; na-

essence, (het) wezenllijke), substan-

latenschap;bankruptcs)(debtor's,in-

esteem
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etui

solvent) -,failliete boedel (massa); estlmator,schatter,enz.,zieestimateb).
thefourth - (fron.),depers;landed -, estop (jur.), brlemmeren,beletten (te,
grondbezit;toaecept(takepossession
from),uitslulten;so thptheshall be
-ped from afterwards disputing the
ol
) an -, een boedel aanvaarden;
the - left by, de nalatenschap van;
va
lidity of the doeumenj opdathij
er later de geldigheid nlet van zal
(to eome to) man's -:detn)mannekunnen betwisten,vgl. estoppel.
lijketn) leeftijd (berelken); zie ook
estoppage,zie estoppel.
di
vi
s
i
on,
e
qui
t
a
bl
e,
pe
r
s
ona
l
ad
j
.
,
real l1; - açent, m akelaar in vaste estoppel (
jur.), belemmering; onbe-

kwaamheid om verhaal te nem en
ofiets te doen ofte betwisten,zulks
als gevolg van een vroegere handetuurmaatschappij;- offiee, kantoor
van vaste g.;zie ook duty 11:).
ling of verklaring;zieook estop.
esteem ww., (hooglachten, waarderen, estrade, estrade.
goederen,adm inistrateur van vaste
g.;ooklrentm eester;- eom pany,cul-

schatten,beschouwen (als),achten;to
behighly -ed,zeergeëerd zijn,groot
aanzien genieten; - it (as) a lavour
(an honour), het alj een gunst beschouwen (zich toteen eerrekenen);
znw.,achting,(hooglschatting,waardering;proolof-,bewijs van hoogachting'
,to stand in high -, zie ww.
estrr (chem.j ester.
estxm ablw achtenswaardig.
estimate c)znw.,schatting,raming,begroting, taxatie,bestek,becijfering,
berekeniflg; ook: oordeel; the Estimates,de (staatslbegroting; (at,by)
a liberal (moderate) -, (naar)ruime
(matige)s.;rough -,ruwe (globale)
s.; ata rough -, ruw (globaal)geschat (berekend);to bring in (introduee) the E.s, de (staatslbegroting
indienen; to dyaw up an -, een b.
opmaken; to fallhelow (short of)
the -,beneden deraming blijven;to
form (make)an- of,schatten,ramen;

estrange,vervreemden,verwijderen,afkerig maken (van,from).
estrangem ent, vervreem ding, enz.,zie
estrange.

estreat (jur.)znw-,officieelafschriftof
uittreksel; ww., een afschrift (uittreksel) maken van (boete-, borgtochtsacte e.
d.)en doorzenden naar

bevoegde rechtbank ter behandeling.
estrieh, estridge? - wool, Brem erwol.

estuary, estuarlum, wijde riviermonding;(somsj zeeboezem.
et, - al. tx
4??zcr.lajk.p.- aliitrzzcrzn.l
oj - aliae (prouœ.),en anderen'
,ook
g/à. v. - alibi, en elders; - eetera
(ajgek. etc.! &e.), enzovoort (enz.);
- eet
eras, dlversen, extra's, verdere
dingen'
,- seqq.,ajk.ç,.- sequentes
(sequentia),en volgende.
eteh, etsen.
eteher, etser.
etehing, ets; - needle, etsnaald.

eternal,eeuwig Look jig.j.

to subm it an -, een b.gevellvan de eterntallize, eeuwig doen duren, verkosten, een b.indienen; - of cost,
eeuwigen.
kostenberekening, -begroting.
eternite, eterniet.
b) f<zf
,
c., schatten, ramen, begroten, eternity, eeuwigheid.
taxeren, beci
jferen,berekenen (op, ethane, ethaan.

at); beoordelen (naar,by), menen; ether, (alether.
building operations whgeh, it is -d, ethereal,etherial
,(aletherisch,vluchtig;
willtake five years to eomplete, een
- oil, (aletherische (vluchtige)Olie.
bouwwerk dat,naarschatting,vijf etherealize,vervluchtigen, (aletherisch
m aken.
jaarza1duren;-t
ltocost...:begroot
op...; - roughly (approxlmately), etheric, (alether...; wave, (a)e.golf.
ethyl, aethyl.
globaalberekenen (schatten).
estim ation: schatting,enz.,zie estim ate etiolate, (
doen)verbleken (kwijnen).
:); achtlpg,waardering; oordeel;at etiolation,verbleking,kwijning.
a rough > zieestimate c);in my -, etiquette!etiquette.
naar mijn oordeel;toholdin-,hoog- etna,kleln sylrituskooktoestel.
schatten.

etui, etweey etui, koker,foedraal.

fuealyptus
eucalyptus, eucalyptus.
eudiom eter, eudio-, zuurstofm eter.

eventuality
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eulogistietally),lovend,prijzend.
eulogium , lofrede,-spraak.
eulogize,loven,prijzen.
eulogy, zie euloglum .
euphem ism , euphemisme.

euphemistictally),euphemistisch.
evaeuant, purgerend (middel).

course :), date llq);f
'
rzw,., effenen,
gelijkmaken Look: - up), goedmaken, neutraliseren (ook: - out);
gelijkstellen (aan,to).
evenII,zelfs'
,- if(though),z.al;notif,z. (ook)nietindien'
,- more,nog
m eer; I never - opened the letter, ik
heb den brief z. niet geopend; Zbe

ook yet :).

evaeuate, uitwerpen,lozen,lossen'
!ledi- eveningy avond; this -, hedenavond'
,
gen,ontlasten'
,evacuëren,ontruzmen.
at 7 in the -, om 7 uur des a.s;
- COI
evaeuation,uitwerping,enz., zie evacIKSP, a.CIII'
SIIS; - tlelivery, a.beuate.
stelling;- dress,a.toilet;-paper,
a.blad.
evade,ontduiken (ookv.wet,belasting,

post,rechten),ontgaan,ontglippen, evenness,effenheid,enz.,zieeven ladj.
, evenem ent'
, afontwijken, ontzeilen, zich onttrek- event, gebeurtenis'
ken aan.
l
oop,
ui
tpor
slag,
geva
l
;
(
s
t
)
ge
vo
l
g,
ont
knopi
ng;
evaluate, de waarde bepalen van: in
num mer' quite an
een
evenem
ent,
e
e
n
he
l
e
g
ebeur
tecijfers uitdrukken.
evaluation, waardebepaling, enz., zie
nis;to pullof1 the -,den prl
.
l
.s jaejya.
evaluate.
len,succes hebben;to bring off (to
evanesee,verdwijnen.
land)a double -,een dubbel succes
evaneseence, (het)verdwijnen.
behalen;thecourse (sequenee,trend,
evaneseent,verdwijnend,voorbijgaand; turn,eurrent,order,progress,tide)of
Lwisk.)oneindig klein.
-s
,ook:-s,hetverloop (de
loop)der
evaporable, verdam pbaar.
gebeurtenissen;afterthe ,
-,achteraf;
evaporate,(doen)ver-,uitdampen;droto eome after the -, achterna (te
gen (v.fruit);vervluchtigen,vervlielaat) komen (/fg.); zie ook after c);
in any -,atall-s,in ieder geval,in
ge
n
(
o
o
k
j
i
g
.
)
.
evaporation, verdam ping, enZ., zie
allen gevalle;in either-,in (elkvan
evaporate.
die) beide gevallen; our prognostie
evaporator, verdam pingstoestel, eVaproved to be rightin the -!ten slotte
porator.
bleek onze voorspelling julsttezijn;
evasion, ontduikillg, enz-, zfc evade;
in the - of,in gevalvan,bij,indien:
uitvlucht.
m ocht...; in the - ol damage, biJ
evasive, ontduikend, eI1Z., zie evade;

ontwijkend,evasief.

eve,vooravond;on the - of,aan den v.
van, daags vö6r'
, to be on the - of
eonsum mation, op het punt staan

eventuële beschadiging; in the - of

your requiring larger quantities,
zndien u grotere partijen nodig
mocht hebben; zie ook past c,) en
shadow znw.
eventful? rijk aan gebeurtenissen, be-

verwezenlijkt te worden.
even IadJ'
.,effen,glad,gelijk;gelijk(aan, langrilk, veelbewogen.
with), geli
jkmatig', op denzelfden eventual, daaruit voortvloeiend; later
voet (als,with), van hetzelfde be(volgend), eind..., slot...; eventueel
drag (aantal)(als,with);even (v.getf4 den zin van:)gebeurlijk, (in de
tal);rond,vol (v.getalswaarde);in
toekomst) mogelijk, zie ook eveneve
nwicht;billijk,onpartijdig (ook: tually; the - profit, de winst welke
-handed); quitte; to be (get) ten slottewordt(werd)gemaakt;the
with them, het hun betaald zetten;
- result, het uiteindelijk resultaat..
to m ake - with the ground,m et den eventuali
ty, eventualiteit, gebeurlijk-,
grond gelijk maken;to earry over
mogelijkheid; to provide for all e.s
at -, ,,franco''(zonder kosten)pro(every-), zorgen,dat men op alle
longeren in de rescontre;- in length,
gebeurlijkhedenisvoorbereid,op alle
van geli
jke lengte;zieook betznw-, g.n rekenen.

eventuaHy
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evil
eventually, ten slotte, per slot Van
ten blijkevan;ample -,overvloedig
bewijs'
, conclusive -, afdoend b.;
r
ekening;Lsomsj in dat geval;what
will - be decided, tot welk besluit
false -, valse getuigenis; striking -,
m en ten slotte zal kom en.
treffend (sprekend)b.;to adduee-,
eventuate, aflopen (goed,slecht,well, zieto furnish -;to aflord suffieient-,
voldoende b. opleveren; to afford
ill); uitlopen (op,in); ta4?rzcr.l ge-

beuren;- from,voortvloeien (-sprui(bear)-of,blijk geven,getuigen,getuigenis afleggen van;history affords
ten)uit.
am ple - of the factthat ..., de geever,ooit;tt/ertlu#.limmer,altijd;better
schiedenis levert talvan b.n dat**@)
than-,beterdanooit;hardly(seareely)-,bijnanooit;what(when,where, to be (eonstitute) -,a1s b.m ateriaal
kunnen dienen,in rechte geldi
how,who,why,etc.) -...,wat(wang zijn;
neer,Waar,1Roe,Wie,Waarom enZ.)... to be - against, getuigen tegen; to
earry -, b.kracht hebben;to furnish
t
och.asfast,as
- weean,zo snelwij
m aar kunnen'
as strong as -, krach(legal) -, (wettige) b.n bijbrengen
tiger dan ooit;for - (and -), voor
(leveren); to give -,getuigenis afaltijd'
, - and again, telkens weder;
leggen;blijk geven, getuigen (van,
zie ook anon'
, - after,- sinee(that
of);we have no - that ...,er blijkt
time),sindsdien(steeds);-sinee1900, zi
(ons
)uit niets,dat
...;
to produee -,
e to furnish N, zz
'
c ook circum reedssedert1900.
,- so little(mueh),
héélweinig (veel);- somueh easier
stantial, direct c),expert adJ'., eXternal adJ'., indirect, lnternal adJ'.,
(later,etc.),héélwat gemakkelijker
preponderancec
,,
(later enz.); though they may be 1pres
). umptive, prim a
facie,weight
so ..., al zijn zij nùg zo...;zie ook
everlasting, everm ore, seldom , yet c2) metvoorz.,Mr X,i
n -,said ...,de
heer X ,optredend als getuige,verb),e.a.
eve
r
l
as
t
i
ng
kl
aa
r
de
.
.
.
;
t
o
be
i
n
-,
de aandacht
Look fig.j,
adJ'., altijd-,eeuwigdurend
trekken, op den voorgrond treden,
onverslijtbaar,ijzersterk'
,
znw.,everlasting (stof).
(veel)voorkomen,aangetroffen worevermore,steeds,voor altijd'
,ooit.
den;ook:tegenwoordig zijn; to eall
in -, als getuige oproepen; it m ay
everi-, ieder,elk,al; - das elke dag,
.

alle dagen'
, - other day, om den

be put in - in a legal aetion,

anderen dag;-third day(threedays),
het heeft krachtvan bewijs in een
om de drie dagen;there is indiearechtsgeding (wettelijke bewijstion of...,alles wijst er op, dat...;
kracht); to use ...in - against, als
with - kindness,met alle mogelijke
bewijs aanvoeren tegen;on -, tale
voorkomendheid;- one of them , elk
quale, tel quel;on the - of,ookL op
grond van.
(hunner);his-word,elk zijnerwoorden; zie ook now tz), once, reason bt ww., (aanltonen, (met bewijzen)
c1), e.a.; -body, iedereen'
, -body
staven, bewijzen'
, blijk geven van,
else, ieder ander;-day, (alleldaags,
getuigen tvanl; as is -tl by, zoals
(doodlgewoon; zie ook occurrence;
blijkt uit.
-one,zie xbody;-thing,alles'
,-way evident,klaarbli
jkelijk,evident,duide(gemeenz.j, in e1k (a1le)opzichtten), lijk, kennelijk, zichtbaar'
, -ly, ookl
alleszins'
, -where: overal; alom .
blijkbaar,zoals blijkt'
, itis - from
eviet, verdri
jven,ultzetten (uit,from); your letterthat...,uituw schrijven
gerechtelijk hernemen (van iemand,
blijkt (duidelijk), dat ....
o
1
,
f
r
o
m
a
pe
r
s
o
n)
;
a
t
e
nant
f
r
om
evidential,evidentiary? tot bewijs diethe prem ises, een huurder uitzetten.
nend (kunnende dlenen), bewijs...;
evietion, uitzetting, enz., zie evict.
to be - of,bewijzen, getuigen van.
evidenee c1)znw., klaarblijkelijkheid, evil J,
) adj. en bQ'
w., kwaad, slecht,
evidentie; getuigenis, bewijstmate- snood, boos, euvel;- eonsequences,
kwade gevolgen; - intention, boos
riaal,-stuk,-middel),blijk,(duidelijk)
teken; getuigenverklaring'
, as - o1,

opzet;- repute, zeer slechte reputa-

evince
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exaggerate
tie; --affetsted, -disposed, slecht
wecmissie;-coupon (
bafgek. - eoup.,
(kwalijk)gezind'
,--minded,kwalijk
c.). zonder coupon; - dividend
gezind, boosaardig; --odoured,
L
aj
g
ek.:- div.,x.d.,x.),ex (zonder)
dividend'
, - drawing, zonder recht
smelling,kwalijkriekend;--speaking,

c#j.,kwaadsprekend; znw., kwaadsprekerij.
bj znw., kwaad, Onheil; euvel, misstand, misbruik, kwaal; to choose
the lesser -, van twee kwaden het
m inste kiezen;of two -s choose the
less, m en m oet van twee k.n het
m inste kiezen'
,to rem edy an -, een
euvel verhelpen; to return - for -,
kwaad met k. vergelden.

evi
nee,bewijzen, (aanltonen;aan den
dag leggen; - no inelination as yet
to...:voorlopig nietgeneigdschijnen
te ziln tot (om).
evi
neive, to be - of,bewijzen (aanltonen.
eviseerate, ontweien; (/ïg.) van zijn
kracht (vitaliteit, inhoud enz.)beroven.

op de voordelen verkregen bij uitloting;-.faetory(works,Amer.mill),
af fabriek; - gratia payment, vrijwillige (onverplichte)uitkering (vergoeding); (cssur.) coulance-uitkering;- interest Lafgek.. - int.),ex
rente,exclusief interest;--lake goods
t.
z
4.rzzdr.l, reeds te water vervoerde
goederen; - -libris, OX libris, boekm erk; - li
6hter, ex lichter'
, - mero
motw vrijwlllig;- new Lajgek.:- n.),
zie - claim'
,'woflicio,ex officio (ook
al
s
a
dj
.
j
,
kr
achtens zijn ambt; parte (jur.j, eenzijdig (v.contract,
verklaring);- postfado,metterugwerkende kracht; - quay,ex kade,
van den wal;- rights txr?zcr.;ajgek.:
- r.),zie claim;-s/sNeptune,aangevoerd per s.s.N.;- ship, ex (uit
het) schip,vrijvan boord,vrijaan
wal, geloste condities van boord;
- store (warehouse), ex magazijn.

eviseeration, ontweiing,enz., zie eviscerate.
evoeation, oproeping, enz.,zie evoke.
evoeative, to be - of, voor den geest exaeerbate, verscherpen, Verergeren;
verbitteren,prikkelen.
roepen, doen denken (herinneren)
exaeerbation, verscherping, enZ.y1
% ZL.&
aan.
evoke,
(/fg.)OPrOePen,teVOOPSChijn roepen; exacerbate.
(oplwekken, uitlokken; tjur.) exaet 1, nauwkeurig (ook V.afschrift,
naareenhogererechtbankverwijzen.
beschrijving, verslag, inlichtingen,
evolution,ontplooiing,enz.,zie evolve;
gewichtenz.),accuraat;precies,juist;
evolutie;worteltrekking;manoeuvre,
afgepast;stipt,streng,strikt,scherp
draai, zwenking.
geformuleerd'
,-ly (so)!,juist!, preevloutional, evolutionarp evolutie...,
cies!; without.-ly denyingit, zonder
ontwikkelings....
het nu juist te ontkennen; the -

evolve, (zich) ontplooienzontvouwen,
ontwikkelen, geleidelljk ontstaan
(uit, from);- a fortune out of...,

amount, het juiste (nauwkeurige)
bedrag,vgl.correctadj.è-judgment,
juistoordeel;-'sciences, exacte wetenschappen.
exaet II,vorderen,eisen,vergen (van,
f
rom,of),afpersen;-inw (alte)veeleisend; the -ing dem ands of the

een fortuin weten te halen uit.
evulsion, uitdrukking.
ewe, Ooi; - eheesey schapenkaas'
,
- l
am b, Ooilam .
eWer, lam petkan.
m arket. de zeer hoge eisen welke de
markt stelt.
ex, uit,ex:afkomstig van,aangevoerd
Per' zonder, eX' --, ex-, geWezen, exaetion!vordering; buitensporige eis,
vroeger; - aequo, zie decide'
,- all,
afperslng;ongem otiveerde en buiten-

excl.alle rechten (dividend,bonus,
sporig lloge rechten, belastiny enz.
claim enz.):40 chestsoftea-auction exaetitude? exactness, nauwkeurlgheid,

ofNov.14,i0 kisten thee afkom stig
enz., zzd exact 1; nauwgezetheid,
van de veiling van liN ov.; - elaim ,
accuratesse.
excl.claimrecht,zonderclaim :zonder exactor, eiser,afperser.
voorkeurrechtop aandelen van nieu- exaggerate, overdri
jven, vergroten;

exaggeration

281

greatly (grossly) -d, sterk (schromelijk) overdreven.,
exaggeration,overdrijving.
exaggerative,overdrijvend,overdreven.
exalt,vprheffen,veràogen;ophemelen;
zie ook sky; -ed, hoog, verheven.

exam Lgemeenz.j,exam en.
examination J,
),Onderzoek (van,naar,
of,into),inspectie,visitatie'
,onderzoeking,-vraging, verhoor; exam en'
,
elose (exhaustive) -, nauwlteurig
(grondig) onderzoek; entranee -,
toelatingsexamen'
, final (exit) -.

exeept

of,tot (afschrikwekkend)v.stellen,
to set(give) a(n)(good)-,een (goed)
v.geven;to take - by,een v.nem en
aan,tot v.nem en,zich spiegelen aan;
to take one - ..., om m aar één v.

te noemen: *@@;beyond (without) -,
voorbeeldeloos;for p bijv.;zieook
afford,precept,striklng;fy,
fc.,een v.
%even van; the extraordinary eontm gency -d by the present ease, de
buitengew one sam enloop van om standigheden,door het onderllavige
gevalgeïllustreerd.

eindexamen'
, to go in 1or an -, e. exasperate, verbi
tteren,irriteren,dri
jdoen, voor een e. Opgaan; to PASS
ven (tot,tol; verscherpen,vererge,for your !
an - vooreen e.slagen'
ren, vergroten; -d at (by), verbitter inzage,ten onderzoek; on -.b1
-2
terd enz. dool'.
o.'
)on elose -.
,bijnauwkeurig o ;. op exasperation, verbittering, enz., zie
de keper beschouwd; on closer -,
exasperate.

bij nader 0.(inzien);to beunder -,
in o.zijn; nagezien worden (v.boeken enz.l; (jur.j verhoord worden;
a eloser - into this m atter will
show ..., bij nader o. zult U zien
(zietmen),dat...;-of(the)aeeounts
(books),(het)nazien derrekeningen
(
boekenl;zieook customsen medical;
--

in-ehief, eerste verhoor van getuige'
, - paper, exam enopgave.
exam ine, onderzoeken,inspecteren,vi.

siteren, Opnemen, (boekh.j nazien;
verifiëren;onderzoeken,keuren (ook
geneesk.tkOndervragen,verhoren,examineren (in,over,in,on);- elosely
(minutely), aan een nauwkeurig
(minutieus)onderzoek onderwerpen;
-exhaustively,inallendele (grondig)
onderzoeken; - aecounts on errors,
rekeningen op abuizen nazien; -

excavate,uithollen:(op-,uitlgraven.

exeavation, uitholllng, enz., zie excavate; graafwerk'
, holte; the - of a
new eanal,het graven van een nieuw
kanaal.
exeavator.graafm achine.
exeeed, overschri
jden? (zich)te buiten

gaan,overtreffen (ln grootte,aantal
enz.),tebovengaan (met,by;in in),
m eer bedragen dan; de bovenhand
hebben;overdrijven;- one'saltthority, zijn bevoegdheid overschrijden;
- aIlSounds, alle perken te buiten
gaan;- expectations(hopes),deverwachting overtreffen; (up to) an
a
mount (a quantity, period) not
-i
ng'...,(tot)eenmaximum van,(tot)
maximum (ten hoogste, niet meer
dan)...; the reeeipts - the expenses
hy 1% only,de ontvangsten bedragen slechts 1% meer dan de uit-

one's own eonseience,metzijn eigen
geweten te rade gaan; on exam ingaven.
in6 ..., bij het na-, doorzien van; exeeedinglp buitengewoon, -gemeen,
-m ate, ul
terst.
biJinspectie van; - into, (grondig)
onderzoeken,een (g.) onderzoek in- excel, overtreffen (in, in,at), uitstestellen naar;zie ook oath.
ken,-munten boven;uitmunten (in,
exam inee, exam inandlxs, -da.
in.at).
exam iner, Onderzoeker,enz.,zie exam ine; inspecteur'
, examinator; vooronderzoeker (voor octrooizaken).
exam pleznw.,voorbeeld,exempel;toonbeeld; m odel; opgave, som ; exem -

exeellenee, uitmuntendheid, enZ., zie
excellent.

lichtend voorbeeld van;to m ake an -

exeept ww., uitzonderen;excepties op-

Exeellencp Excellentie;Your (His) -,
Uwe (ZiJne)E.
plaar (v.kunstproduct);to hold up
kend,voortreffeli
jk,excellent.
as a shining - of, aanhalen als een exeel
sior,excelsior;tx4r?zcr.lhoutwol.
exeellent, uitmuntend, -nemend, -ste-

exeeption
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exehange

any
ne
m en;o
an
f..
.,of
all
ceire
ov
um
el'
s
tpe
oll
eit
ge
ion,
...o
wve
egrwerpen, tegenwerpingen maken (tegen, against, to); ...-ed, bellalve,
behoudens,exclusief...;zie ook error;
dreven voorzichtigheid.
voorz. en voegw. (ooà:-ing;zie ook hà metvoorz.,in -,teveel,extra;ook =
always), behalve, behoudens, uit- to 'w; the goods shipped in -, het te
gezonderd,uitgenom en, met uitzonveelverscheepte;(far)in -of,(veel)
dering van;- that...,behalve dat...;
meer (groter) dan, (ver)boven;all
- 1or .
.., behalve wat betreft, benotesissued in - ofthis am ount:alle
houdens,afgezien (dan) van...;allboven dit bedrag uitgegeven blljetten;the supply isin - olthedem and,
one,- 1or one, alletn)op één na.
exeeption,uitzondering (op,to);tegen- er vvordt naeer aangeboden dan gevraagd; som ewhat In - of,ietsnaeer
werping, (jur.) exceptiey under the
new system delaysin delivery willbe
dan; to *n bove
atig,
-, tenmver
(opoverdadig'
,
to Parry to
the-,bij het nieuwe systeem zullen
de spits)
vertragingen in de aflevering totde
drijven.

uitzonderingen behoren;the - proves
the rule,u.n bevestigen den regel;to
eonstitute an - to the rule,een u.op
den regelvorm en;weshallm ake an -

exeessive, overm atig, -dadig, buitensporig, -gem een: overdreven, exces-

hebben, opkom en, protesteren te-

of the -, beurssluitzng,nabeurs'
, to
m ake an
ruilen, een ruil doen;

sief;- priee,bultensporiy hoge prijs.
exehange c1)zzzfc.,om-,ult-,ver-,inin yourfavour,wijzullen vooru een
wisseling, ruilting); (wissellkoers,
valuta, tegenwaarde'
,Beurs, zie ook
u.
make
n;
t
o
t
a
ke
t
o
(
at
,
a
ga
i
ns
t
)
,
wraken, een exceptie opwerpen techange :); (telefoonlcentrale; at the
gen, bezwaar m aken, bedenking
opening ofthe-,beginbeurs;elosing

ge
n;by,wa
y of-, asan -,bijwijze
van 11..
with the of, met u.van;
without -, zonder u.
exeeptionable, laakbaar'
, aanvecht-,
betwistbaar.
exeeptional? on-, buitengewoon, ongea, zeldmeen bljzonder;exceptionee1

(at)the -quoted,(tegen)detn)genot
eerdetn)prijs(koers);-oftheday,zie
current -; - of goods, goederenruil; - of telegram s, telegram wisse-

ling;- ofviews (ideas),gedachtenwisseling;zie verder cal.
zaam ;-ly,ook (zc!#.) bij(wijze van) c2)metadJ.,eurrent-,dagkoe
rs;direct
recte k.;fluctuating - S, schom -, di
uitzondering'
,- ease (measure),uitmelende k.n; forced -, ïedwongen
zonderingsgeval(-maatregell;-offer,
buitengewoon aanbod.
k.; foreign -, vreemde wissel-k.n,
exeeptive, uitzonderings...; ook'
. vittedeviezen; forward (future) - (busirig; - law, exceptieve wet.
ness), termijnzaken in vreemde vaexeerpt znm.,uittreksel,excerpt (van, luta;termijnbeurs'
,labour (enzployuit, from ); f
'
flf
z7.,excerperen,een uitment) -, arbeidsbeurs'
,shipping -,
scheepvaart-b@; schippers-b ; stable
trekselmaken (van,Ilit,from),ont-, stabiele wisselkoersen'
, Stoek -,
lenen (aan,from).
effectenbeurs, zie verder Stock Exexeerption, (het) excerperen; excerpt.
change;telephone -,telefooncentrale,
excess c), (het)teveel (aan,of),overm aat, overwicht, m eerbedrag, Stlrkantoor.
plus, overschot, excedent, extra; ca) mct voorz.,at (the,an) - (of) 12,
exces, buitensporigheid, overdaad;
tegen den koersvan 12.
,atto-day's-,
ter beurze van heden;in -, in ruil;
(machtsloverschrijding; strafport
difference in -, koersverschil; in Look:- postage);- fare,toeslag top
lor, in ruil voor; in for the talon
s
po
or
kaa
r
t
j
e
of
vr
a
c
ht
bi
l
j
e
t
)
;
freight,extra-, overvracht;- profits
(eoupon, ete.), tegen overgave van
t
a
x
(
d
ut
y)
,
ove
r
wi
ns
t
be
l
a
s
t
i
ng
;
talon (coupon enz.); aecount, arblthe - shipm ent,hetteveelverscheeptration ol -,zie c);hond of -,wiste; - Value, m eer-, OverWaarde; selcontract; calculation of -, koers(of) weight,overtgelwicht;toremove
berekening;eourseof-, (wissellkoers
-

exchangeability

exelude
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(-noteringl;flrstof-,primatwissel);
baar (voor, for); - value, zie eX*
change value.
hours,listof-,ziec);rate ol-, (wissellkoers,zie ook rate Ica);seeond ot execheq
us ue
(oro,kl
schatkist,'slands kas,fis-, secundatwissel); sole of -, solapublie -); (somsj (partiwissel; table of -. herleidingstabel
culiere)kas;Chancellor ofihe -,zl
z
(v.wisselkoersen);tlli'
rd of-, tertia
Mi
ni
s
t
e
r
van
Fi
na
nc
i
ë
n
t
f
n
Eng.
j
,
.
t
o
pay into the -,in de schatkist stor(-wissel);variationsof-,fluetuations
in (of) -, koersschommelingen;zie
ten;- and Audit Department, alqem ene Rekenkam er, Com ptabilitelt;
ook billllc),medium znw,par1;loss
(profit) on -, koersverlies (-winst), - bills,schatkistpromessgnfthansverzie ook realize.
vangen doorltreasury bllls);- hond,
z)(ve
wwrlr
,ui(
l
omen ,(voo
uitr
-,
,Ver-,inlwisselen, s.obligatie.
tegen, for), ver- exeisable, acci
jnsplichtig,(verlaccijnsbaar.
Vangen' the correspondenee (telegrams) -d,de gewisselde correspon- exe
ise I pz;z.,uit-,wegsnijden.schrapPen,sveglaten.
dentie(telegrammen);-views(ideas),
van gedachten wisselen; - for, in- exeise 11 znw.,acci
jns'
, eolleetor (rew isselen tegen; ruilen voor; ook:ineeiver)of--,ontvangerdera.n;- hill,
gewisseld (kunnen)worden voor,de
a.biljet; duty (duties),a.:impost;
waarde hebben van; - banknotes
law (x
4zzzcr.),zie Licenslng Act;
-m an, - offieer, zie inland revenue
for gold (to get baA notes -l
l for
officer;- office,a.kantoor;- steam er,
gold), bankbiljetten tegen goud inwisselen.
douaneboot; ww., a. laten betalen'
,
e)samenst.,- aceount,wisselrekening'
,
(zdJ#.)veraccijnzen'
,Overvragen.
- arbitration,zie arbitration;- bank, exei
sion, uit-,weg-,afsnijding'
,schrapw .bank;-brokep w.m akelaar,-agent;
pinglcoupure.
business, w.zaken, -handel,-ver- exei
tahxlity, prikkelbaarheid.

keer,beurszaken,valuta-transacties'
, excitable, prlkkelbaar,licht opgewon- eom mission, w -courtage;
den.
m ittee, beursbestuur, -com ité;
exeitant, prikkelend, stim ulerend,opcustom , zie x,usage; - day, b.dag;
wekkend (middel).
dealer, w.handelaar; - dues, zie excitation, opwekking,prikkeling,aan,v
zetting,aansporing,opwekking (
tax;- equalizationfund(aceount),
ook
zie equalization; - gazette, b.blad;
v.electr.enz.
).
,opwinding,opgewon- hour
de
nhe
i
d.
s,b.tijd,-uren,zieook change
:);-level,koersniveau;- line,hoofd- exeitative, opwekkend,enz.,zie excite.
aansluiting (fc!cJ.);-list,koerslijst;- exeite, opwekken, prikkelen, in spanoffice, w.kantoor; - operation, b.ning brengen,opwinden;stimuleren,
affaire, w .operatie; - operators, b.gaande m aken; aanzetten, -sporen,
lieden'
, - order, b.order; - poliey,
drijven;gevoelig maken (p#o/.);-d,
b.polis;- power,zie- value;-profits,
ooklOnrustig,opgewonden(v.marktl;

koerswinst; - quotations (priees),
a current, een (electr.)stroom opwekken'
,zfc ook suspicion znw.
b.
not
e
r
i
n
g;
r
at
w
z
i
e
t
z
a
l
;
r
e
gul
ations,zie ,
x,rules;- report, b.bericht; excitem ent,opwekking ,enz.,zieexcite'
,

drukte, opgewondelzheid, sensatie'
,
- restrictions, beperk-ingen in het
betalingsverkeer'
, - rules and regukeen -, grote opwinding.
lations, b.reglement;- stand,stand- exeiter,opwekm achine,kleine dynam o.
plaats ter beurze'
,- tax,b.belasting; exelaim , uitroepen;- against,uitvaren
- ti
m e, zie x hours; - transaetion,
(luid protesteren)tegen.
zie 'w operation; - usage, b.usantie; exelamation,ui
troep;noteof- LAmer.:

- value,zie value ca)en ca).

- point,mark),u.teken.

exehangeability, in-,verwisselbaarheid, exelam atory, uitroepend.
ruilbaarheid.
exelude,buiten-,uitsluiten (van,from),
exchangeable, in-,verwisselbaar, ruilniet m ederekenen'
, ...-d,ook:exclu-

exelugion
28i
exenzplary
Sl
*ef...,
. Illet uitsluiting van; this -s
(van, from ); to be -41the fee, van
alldoubt,ditsluitallentwijfelbuiten. de kosten vrijgesteld worden;IbeK
exelusion, uit-, buitensluiting; to the
tobe -d,please- me (from eoming),
- of,m etuitsluiting van.
please - my (me from) attendanee,
exelusive? uitsluitend; exclusief, besloweestt)zo goed,mijte verontschulten, kleskeurig; select; - rights,uitdigen; - oneself: zich verontschul-

digen,excuus (ziln excuses)maken;
ook = to send an -; - m e 1or
doubting the case: houdtt) mij ten
grepen (medegerekend);- ofpacking,
goede,dat ik dit ln twijfel trek.
exclusiefem ballage.
exeerahle, verfoeilijk.
sluitende rechten (voor uitvinding);
m utually - views,onverenigbare meningen'
, - of, exclusief, niet inbe-

exelusivism , exclusivism e.
execrate, verfoeien, verwensen.
exeogitate,verzinnen,uitdenken.
exeeration, verfoeiing, verwensing; afexeogitation: verzinning'
, vinding,
schuw .
vondst, ultvindsel.
exeeutable,uitvoerbaar;im m ediately -,
u. bIJvoorraad (v.vonnis).
exerement,uitwerpsel'
:(/fg.)uitvaagsel.
exerem ental, uitscheldings...; drek..., exeeute, uit-, volvoeren, volbrengen,
drekachtig.
ten uitvoer leggen'
,voltrekkenàver-

exereseenee, uitwas (ook jig.j.

exereseent? uitwassend'
,overtollig.
exerete, ult-,afscheiden.
exeretion,uit-,afscheiding,uitwerpsel.
exeretive, exeretory, uit-, afscheidend;
afscheidings....

richten, doen,uitoefenen;verlljden,
passeren (v. acte),zie ook deed c);
(zdî#.) overdragen (v.bezittingl; a eontraet,een contracttekenen (en
event. zegelen enz.); - an order,
een bestelling uitvoeren; zie ook

exeulpate, verontschuldigen, vrijpleiwitness c,
)'
execution, uitvoering,enz.,zieexecute;
ten,-spreken (van,from).
exeulpation, verontschuldiging, enz.,
beslagtlegging),executie; stay of -,
zie exculpate.
uitstel van O.* writ of bevel tot
exeulpatory, verontschuldigend, enz.,
e.; sale (to sell) under a writ of -,
zie exculpate.
executoriale verkoop (bije. verkoexeurse (geœ.jfg.),zwerven;uitweiden. pen); to do > (vernielende) uitexeursion,uitstapje,excursie;(/fg.)uitwerking hebben,verwoesting (slachwe
i
di
ng,
a
f
dwa
l
i
ng'
,
boa
t
(
s
t
e
ame
r
)
,
ting) aanrichten; (/fg.) veel slachtexcursie-, toeristenboot; - train,
offersmaken (onder,among);to Ievy
pleiziertrein.
(put in) an -, executoriaal beslag
exeursionist, deelnem er aan excursie.
l
eggen (op,on,upon;wegens,for);an
exeursive, geneigd tot afdwalen, uit- was putinto lus house,er werd beweidend.
slaggelegd opzijn'
m eubilair;by -,bij
exfureus,eXCurSuS:naderebeschouwing
exe
c
ut
i
e;
t
o
e
a
r
r
y
i
nto-,toputintto)
5 uitvoereq, ten uitvoer brengen.
van een bepaald punt (bijv.aan het
e
xe
e
ut
i
v
e
J
#
J.
'
t
ui
t
vo
erend; ZnW., 11.e
einde v.e.boek).
exeusable, verschoonbaar.
m acht; dage
bestuur, hoofdbel
i
j
k
s
exeusatory,verontschuldigend.
stuur, u. com lté L
ook:- eommittew
exeuse znw.?verontschuldiging,excuus;
body);lzlrr?cr.lleider, leidende pervalid (legitimate) -,geldig (gegrond)
soonlijkheid ener onderneming.
excuus'
, to send an -, (iemand)af- exeeutor, uitvoerder; execllteur, boedelbezorger, -beredderaar.
schrijven, -zeggen, bedanken (voor
exeeutory,executoir.
ui
t
nodi
gi
ngl
;
i
n
-,
t
e
r
ve
r
ont
s
c
hul
diging; to plead in -, als v. aanexeeutrix, executrice.
voeren ;in - of, als v. voor; zie ook exemplar, m odel, toon-, voorbeeld,
allow of,lame adJ'
., shuffling adJ'.,
ideaal'
,exemplaar,type (v.e.soort).
sorry;ww.,verontschuldigen (bij,to; exemplary, voorbeeldlg, navolgens-

wegens,for);rechtvaardigen'
,excuseren,door devingerszien;vrijstellen

waardig;typischqexemplair;- damages, zie vlndictlve.

exem plilication
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exhibit
exem plifieation,verklaring,opheldering exfoliation, afschilfering, enz., zie exfoliate.
(doorvoorbeelden),bewijsplaats;gewaarm erkt afschrift.
exhalation, uitademing, enz., zie
exemplify, metvoorbeeldten)aantonen
hale; dam p.

(toelichten, ophelderen, verklaren); exhale, uitademen, -wasemen, (doen)
als voorbeeld dienen van; een geverdampen; (jïg.) lucht geven aan,
waarm erkt afschrift nemen van.
luchten.
exempt f
,
pœ.,vrijstellen,ontslaan,ont- exhaustww.,uitptltten (ook v.kracht,
heffen,bevrijden (van,from); adJ'., geduld enz.);uitpompen (v.lucht),
vr
ijrtge
steld),bevrijd (van,from );(luchtlledigmaken, afblazen (v.
- f
om eontrol, buiten de contrôle
s
toom); (totaal) verbruiken; uitvallend; - fronl duties (taxation),
putten,volledig en grondig behandevrij (vrijgesteld) van rechten (be- len (v.onderwerp);-ed,ook:oplgelastingl; znw.,vrijgestelde.
bruikt);uitverkocht,nietmeervoorexemption,vrijstelling,enz.,zieexempt
uitgemergeld (v. grond);
fcœ.; (het) vrij zijn, vrijdom (van, handen;
krachteloos; afgewerkt (v. stoom):
from);- from taxation, vrijstelling
o
ntladen (d!dclr.); -ing,ookluitput(vrijdom)van belasting;zieook duty
tend, afm attend; the coupon-sheet
Ilc);- eertifieate, bewijs van vrij(supply,stoek,etc.)is -ed,hetcoustelling.
ponblad (de voorraad enz.) is op
exeyuatur, exequatur: officiële erken(-gebruikt),verbruikt;- allpossibilinlng van een consul.
ties,alle mogelijkheden grondig naexe
r
c
i
s
e
ww.
,
ui
t
,
beo
e
f
e
ne
n;
(
z
i
c
h)
gaan; - one's resoureest zijn flnanoefenen; aanwenden, gebruiken;
ciële kracht (zijn hulpmlddelen)uitbezighouden; uitoefenen,bedrijven;
putten; this nearly -s the week, dit
trainen, oefenen; op de proef stelneemt bijna de gehele week in belen; verontrusten, kwellen; we are
slag;znœr, uitlaat, afvoer; - pipe,
rather (mueh, eonsiderably, greatuitlaattpigp);- price (beurst.),koers
Iy) -d (in mind, in our minds)
owing to the eontinued absenee of

welke de gedeponeerde zekerheid
opslorpt; - steam, uitlaatstoom ; -

definite news as to **@: wij maken
valve! afvoerklep.
e
ronsenigszins (zeer)ongerust over,
dat er nog steedsgeen stellig bericht exhaustzble, uitputbaar.
laustiof
n,
put
enz
is om trent...; to be -d to ..., zich exlhaus
fzçf'.;ui(t
het
)ti
ong,
prake
n.., ZTB eXt'

m oeite geven om ;- eontrol,contrôle
uitoefenen; - the minds, de gem oe- exhaustive, uitputtend, enz., zie extf
&'fc.;volledig,grondig;-lp ook:
deren bezighouden (verontrusten); haus
à fond;to exam ine -ly, grondlg onthis thought greatly -sm y m ind,die

rzoeken; - inquiry (examination),
gedachte laat mi
j geen rust (houdt de
grondig onderzoek.
mijzeer bezig);- an option (right),
een optie (recht)uitoefenen;zieook exhaustless,onuitputtelijk.
care cz), caution znw., economy, exhibit znœ., (overgelegd) bewijsstuk
influence znw., patience;znw., uit-,
(in rechte);gespecificeqrde lijst,opbeoefening enz.
gave,staat,bijlage (bilbalans,conexert,aanwenden,yebruikenyinspannen,
tract e.d.); uitstalling, geëtaleerd
doen gelden, ultoefenen; - oneself,
artikel;-(s),inzending (op tentoonzich inspannen; - oneself to the utstellinq),(het)geëxposeerde;vertoon,
m ost,alle krachten inspannen;zieook
vertonlng; statistieal-s, statistische
gegevens;on -?tentoongesteld;f
zzf
zz.,
authority, influence znw.,qressure.
exertion, aanwending, enz., zze exert;
exposeren (ookTntrans.j,tentoonstel(krachtige) poging, inspanning; -s,
len,(verltönen,blootleggen,aan den
ook: bemoeilngen.
dag leggen; (jur.)overleggen,indieexl
oliate, afschllferen, -bladtdleren, nen;- a ehargeagainst,eenaanklacht
-schal
en.
inbrengen tegen;- symptoms(signs,

exhibition
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expatiatory

traees) of, tekenen (sporen) verto- exit znw., (het) aftreden (van het
nen v an .
toneel,ook jig.j,heengaan;uitgang;
exhibition, tentoonstelling (grote, al- to m ake one's - = œfzz., van het
toneelverdwijnen (ook jig.); zie ook
gemene, vgl. show :1): expositie;
vertoon, vertoniny; blljk, bewijs; exam ination.
(jur.)overlegging,lndiening;studie- exodus, exodus: uittocht.
beurs'
,universal(international)-,we- exograph, R öntgenfoto.
reldtentoonstelling; on -a tentoon- exonerate, ontheffen, ontslaan (van,
gesteld; to make an - of oneself,
froml; vrijpleiten, zuiveren (van,
from);goods -d from duty?goederen
z
i
c
h
(
bes
pot
t
e
l
i
j
k)
aa
ns
t
e
l
l
e
n'
,
eo
m
m ittee, tentoonstellingsbestuur'
,
vrijgesteld van rechten'
, zzc ook liagoods, geëxposeerde artikelen'
,
grounds, t.sterrein.
exhibitor, exposant,inzender; overlegger, enz.,zie exhibit ww.
exhort, aan-, vermanen, aansporen,
- zetten
(Om,tot,to),waarschuwen'
,
aandringen Op.
exhortation, aan-,verm aning, enz.,zie
exhort.
exhortative, exhortatory, verm anend,
enz.,zie exhort.
exhum ation, op-,ontgraving.

exhume,op-,ontgraven;(/fg.)opdiepen.
exigenee, exigency, (dringende) eis,
dringende noodzakelijkheid,behoefte, noodttoestand); aecording to
exigeneies (thee.softhecase),naar
behoefte; to borrow for occasional
e.s, geld opnemen om in tijdelijk
gebrek te voorzien; the - of the
m om ent, dedrang van hetorenblik.
exi6ent,urgent,dringend (nodlg),verelst;veeleisend'
,to be-of,(verleisen.
exigible, Opeis-, Opvorderbaar (van,
from,against).
exiguity, kleinheid, enz., zie exiguous.
exiguous, (zeer) klein, gering, onbeduidend.
exility, dun-,fi
jn-,ijlheid.
exist, bestaan, zi
jn1gevonden worden,
heersen;the ing dem and, de heersende vraag.
exi
st
be
snt
taan,
zi
jenne
7ee,xi
ste
ie'
,aaapreeari
nwezighe
id,aanous -, een

bility.
exoneration,ontheffing,enz.,zie exonerate.
exonerative,Ontheffend,enz.,zie exonerate.
exorbitance, buitensporigheid.
exorbitant, buitensporig, -m atig,exorbitant.
exordial, inleidend.
exordium , inleiding, aanhef.
l*1 exoterisch: voor oningeexoterie ad'

wijden te verstaan, populair; znw.,
oningewijde,buitenstaander.
exotiec#j.,exotisch,uitheems;zzzfc.,uitheems (exotisch)gewas (product).
expand, (zich) uitspreiden, -breiden,
(doen)uitzetten,toenemen,uitdijen,
uitgroeien,zwellen;(zich)ontwikke1en (ontplooien) (tot, into); voluit
schrijven (v.af-,verkortingen);their
business (Commeree) -s (eontinues
to -), hun zaak (de handel)breidt
zich (steeds) uit; -et
l metal, métal
déployé.
expanse, uitgestrektheid.
expansibility, uitzetbaarheid.
expansible, uitzetbaar.
expansile,uitzetbaar; uitzettings-...

expansion, uitsqreiding, enz., zzc ex-

pand; expansle, groei; spankracht,
spanning; uitgestrektheid'
, credit -,

credietverruiming'
, - engine,exnan-

siem achine'
, - geaxy e.beweglng,
-t
oestel; - valvw e.klep.

precair(onzeker)bestaan;thebest... expansive,uitzettend,uitzettinqs...,uitin -, de beste...die er bestaat; to
zetbaar'
,uitgestrekt,uityebreld,wijd;
ededeelzaam , expanslef; - force,
have been in - for a eentury,(reeds) m
spankracht'
,- gear, expansietoestel;
een eeuw bestaan; to tax out of -,
- pow er, uitzettingsverm ogen.
hetbestaan onmogelijk maken door
te zware belastingen; zie ook expati
ate,uitweiden (over,on);(l
*ondldo
l
en
(
g
e
w.
j
i
g.
j
.
squeeze ww.
exi
stent, bestaand,nu (nog)aanwezig, expatiation, uitweiding.
huidig,hedendaags,tegenwoordig.
expatiatory,wijdlopig.

expatriate
287
BXPMnSB
expatriatw verbannen,het land uitzette moeten.
..;znw., (hulp-,redlmidten;-oneself,expatriëren,uitwijken. del,uitweg; to resort to the - ol ...,
expatriation, verbanning,enz., zie exzijn toevluchtnemen tot.
patriate.
expedite,bespoedigen,bevorderen,verhaasten,haastm aken m et;- delivery,
exped,verwachten;Lgemeenz.jdenken
de levering bespoedigen; - a m atter,
(datl;you cannot- us to ...,u kunt
een zaakvlugbe-:afhandelen,afdoen.
niet van ons v.dat wij...;you may
- t
o receive the goods in a day or expedition, expedltie, tocht; spoed,
two, u kunt de goederen binnen
vlugheid; with (all possible) -, zie
enkele dagen v.; we had not -ed
expeditiously.
expeditionary, expeditie....
t
ha
t
o
f
hi
m,
wi
j
ha
dde
n
dat
ni
e
t
van
hem verwacht;priees are -ed to risw expeditious, snel, vlug, vaardig; -ly,
er wor
dt een stij
ging der prijzen
0 schepen.
V**
> vessels - ed, V.

expeetaney, expectanee, verwachting,

(voorluitzicht;teverwachten erfenis
(bezit); to ereate an atmosphere of

-, nieuwsgierigheid verwekken.
expeetant adJ'
., ver-, afwachtend; ver-

met(bekwamen:dennodigen)spoed.
expel,ver-, uitdrilven;wegjagen (uit,
van,from);- p member(oftheStoek
Exehange),een (beursllid royeren.
expellent,uitdrijvend (middel).
expend, uitgeven, besteden (v. geld,
tijd,moeite,zorg enz.;aan,on, in,
...i
ng),verbruiken;- oneself,zich uitsloven, zi
jn krachten verbruiken.
expenditure, (het) uitgeven, enz., zie
expend;uitgavetn)(f?zhetalgemeen),
(onlkosten (aan,on);(nutteloos)verbruik;item of-, uitgavenpost;- and
Revenue, (Staatsluitgaven en in-

moedelijk (v. erfgenaam enz.); attitude (poliey), afwachtende houding (politiek); - of, verwachtend,
uitziend naar,in uitzichthebbende;
znm., expectant; vermoedelijk opvolger oferfgenaam ,candidaat.
expeetation, verwachting, (voorluitzicht,hoop (op,of);- oflife (cssur.), kom sten; eurrent -, vaste lasten;
vermoedelijkelevensduur;ook:sterf- (extralordinary -, (buitenlgewone
tetabelihight-strung)-s,hooggespanuitgavetn);(to entail,involve) vast
nen verwachtingen; well-founded
(heavy)-,zeergroteu.n (medebren(just) -s, gegronde v.n; to answer
gen);the - ineurred,de (gemaakte)
(eome up to, meet,satisfy, justify)
kosten,de (ontstane) u.n.
(one's) -s,aan de v.beantwoorden; expense c), uitgave, (het totaal der)
to eherish (entertain) great -s of,
ui
tgaven, (onlkosten; -s, (diverse)
onkosten, uitgaven; at the - of, op
hoge v.n koesteren (zich veel voorstellen) van; to have -s, iets (een
kosten van,(fnz./fg.)ten kostevan;
to be atthe- of, moeten bekostigen;
erfenis) te wachten hebben;itjustifiesthe - of...,het doet verwachata eonsiderable (great) - (of), met
ten; to raise -s, v.n opwekken;
(komendetestaan oplhogek.(a.
an);
againstaIl(eontraryto)-,tegenalle
to beatconsiderable(great)-, grote
k.hebben. voor grote uitgaven kov.;(to fall)1arbelow -,verbeneden
m en te staan, zich grote onkosten
de v.(blijven);beyond-,boven (alle)
:at one's
v.;to prove upto -s,aan de v.blij- getroosten, grote o.m aken'
ken tebeantwoorden;zieook deceive,
disappoint, exceed, pitch 11 çf7f<z.,
run c!).
expeetatlve, af-, verwachtend.

()WR -, OP eigen k.,vOOrelgen Pekening; at a sm all -, m et weinig k.;
to be under little -, weinig k. hebben;- burden,zie overhead charges.

expedience,expedieney,gepastheid,enz., bjmetadj.,additional-s, extrakosten;
zieexpedient;opportunlsme,politiek.
f
ixed -s, vaste k.;(a) heavy (great)
expet
lientadj.,gepast,doelmatlg,-tref(s),hoge (grote) k.;ineidental -s,
fend,dienstig,raadzaam,wenselijk; bijkomende k.; the initial -, de
opportunistisch, politiek; to deem
eerste uitgavetn); out-of-poeket -s,
contante llitgaven,ver-,uitschotten;
(find?think)it - to ..., het dienstig
(nodlg, raadzaam) oordelen,menen
overhead -s,(algemene)(bedrijfslon-
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explanation
kosten, vaste o.; petty -s, kleinc
ondervinden; - bat
l times, slechte
onkosten; running -s! lopende uittijden doormaken.
gaven; sundry - (s), dl
verse k. (uit- experim ent znw.,proef(neming), expek.
riment'
,(
c)ga
ven);a vast -,zeer grote
'
ç'f
,
42.,een proef (proeven)nem etf<7fc.,the -sattaching to (attendme
n,
experimenteren (met, OP, 0n,
'
w
i
t
h)
.
ant on) i
t, de daaraan verbonden

expensive

(daarmedegepaardgaande)kostenito
be
ar the -(s),dek.dragen;to eover
s(amply),de k.(ruim)dekken;to
eurtail (cut down, pare down, retreneh) -s, de uitgaven besnoeien;
all -s deduded, na aftrek van alle
V.'to defray the -s,de k.bestrijden
(dragen);toentail-s,k.nazichslepen
(medebrengen);to go to (great,eonsiderable)-,zich (grote)k.getroosten,(grote)k.maken;to ineur -(s),
k.n m aken, in k.vervallen;the -s
incurredydegem aaktek.i''ineurno -'#

experimental,proefondervindelijk,proef
***# ervarings...; experimenteel, bij
wijze van proef;tobein the - stage,

nog in het proefstadium verkeren;
- statiom p.station.
experim entalizw zie experim ent fcçfz.
experim entation, proefnem ing.

expert adj.,bedreven (in,at,in); deskundig; - advice, d.advies; - eom m ittew com missievan don;- evidencw
verklaring van een d.e;- knowledgw

d.heid;znw.,expert,deskundige (in,
at,in),vakman.

, deskundigtop wisselj, ,,zonder k.'';to involve expertness, bedrevenheid'
heid.
(s),k.(metzich) medebrengen;to expi
ration, (
make good one's -s, zijn k.goedhet)verstrijken, enz., zie
maken;to meetthe -(s) (outof...),
expire; afloop, einde, vervaltijd,
om m ekomst; at thetim eof-,op den
de k.bestri
jden (uit);to putto -(s),
op k. jagen; to run into -s! zich
vervaltijd,bij afloop; after (before)
(grote)o.op den halshalen;ztc ook
the - of. na tv6örl hetverstrijken
grudge f
z
pm.,spare ll,stand tzu),e.a. van,na (vöôr) afloop van;attheexpensive, duur, kostbaar, m et veel
of the financial year, aan het einde
kosten gepaard (gaande).
(na afloop) van het boekjaar; on
expensiveness, duurte,kostbaarheid.
(after, at) the - of his furlough
experienee znw., ondervinding, erva(leave), na ommekomst van zijn
ring,routine; - keeps a dear school
verlof;zie ook expiry.
(
t
e
a
ehe
s
f
oo
l
s
)
,
i
s
a
har
d
(
s
e
ve
r
e
)
expire, verstrijken,aflopen,vervallen
taskm aster, door schade en schan(v.termijn, contract, abonnement,
de wordtmen wijs,de ondervinding
octrooi,eoncessie,credietbriefenz.);
is een harde leermeesteres;to be a
verlopen, eindigen; his furlough
usual -, telkens voorkomen; m any
(leave)has-d,zi
jn verlofis om (ten
years' -, m any (long) years ol -,
ei
nde
)
;
t
he
f
i
na
nc
ial year that has
een veeljarige ervaring;the - gained
j
us
t
-d,
he
t
j
ui
s
t
dge
lopenboekjaar.
ixl@**N de e. opgedaan bi
j het...'
,by expiry,zie expiration;(uplon -,na af(from) -, uit e., bij ondervinding; loop (v.termijn enz.);on (after,at,
we arefrom past(previous) - averse
before) (the) - of, zie expiration;
to sendingbricksunpaekeë op grond
before (the) - ofthisterm,ook:tusvan vroegeree.verzendenwijstenen
sentijds- date of -,- (Iate, datum
van afloop.
niet gaarne los; a man ol (no) -y
iemand van (zonder) e.: - table, explain, verklaren,uitleggen, opheldesterftetabel, zie ook m ortality; zie
ren,toelichten, uiteenzetten; - oneelt, zich naderverklaren; we would
verder actual, claim c1),extensive; s
f
&za?., ondervinden, ervaren, door-,
that ..., wij merken op (ter opm edemaken,ondergaan;-d,ervaren,
heldering, verklaring)...; - away,
rijk aan ondervinding;bedreven,gegoedpraten, wegredeneren, vergoeroutineel'd;-an advanee (a deeline),
lijken.
een stijging (daling) ondergaan; - explainable, verklaar-, uitlegbaar.
greatdiffieulties,grotemoeilijkheden explanation, verklaring, enZ., zie eX-

explanatory
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plain; explicatie; we shall be glad

expostulation
polnt, ontploffingstem peratuur;
--proofynietkunnendeontploffenenz.
explosive J,
dJ'., explosief, ontplofbaar,
Ontploffings..., spring..-, knal...; eotton, schietkatoen;- gas, knalgas;
- signal,k.signaal;znw.,Ontplofbare
stof, ontploffingsm iddel; high -,
brisante ontplofbare stof.

to have(begratefulfor)awordin -,
we should appreciate a word (a few
words) of - (on the subjeet), met
enige opheldering (een korte toelichting) zultu ons (zeer) verplichten; we ean offer no (eannot offer
any) - for this, wij kunnen hier
geen verklaring VOOr vi
nden (dit expone
nt, exponent; (/fg.) vertolker,
niet verklarenl;zi
vertolking,uitdrukking,type,expoeook furnish.
explanatory, verklarend, enz., zie exnent,belicham ing.
plain;als (bijwijzevan)toelichting; export znw.,uitvoerartikel;export;-s,
- eom m ent,toelichting; - note,veruitvoertartikelen,-producten),(het)
klaring,toelichting,noot.
uitgevoerde;articlesfor-,- artieles,
zie x,goods;prohibition of -, zi
'e x,
expletive adj.,aanvullend'
,znw.,stopwoord; krachtterm .
explieable, verklaarbaar.
explicate, ontwikkelen, nader uiteen-

zetten,ontvouwen (v.begrip,beginsel), Lveroud.j verklaren, ultleggen.

explication, ontwikkeling, enz., zie explicate.
explicative, explicatory, verklarend.

explicit,duidelijk,uitdrukkelijk,stellig,
beslist, bepaald, form eel; open
(-hartig).
explicitness, duidelijkheid, enZ., zie
explicit.
explode, (doen)ontploffen,exploderen,
(uiteenlbarsten, -springen, -vliegen
(ook jig.jklaten springen; Ljig.) den
bodem inslaan, verwerpen, het onhoudbare (ondeugdelijke) aantonen
van;-d notion(theory.eustom),verouderdte) denkbeeld (theorie, gebruik),denkbeeldenz.dat(die)heeft
afgedaan.
exploit 1,(heldenldaad,wapenfeit.

exploit 11, exploiteren; uitbuiten.
exploitation, exploitatie;uitbuiting.
exploiter, exploitant;uitbuiter.
exploration, onderzoeking, enz., zie
explore; exploratie; - activities, e.werkzaam heden.
explorative,exploratory, onderzoekend,
onderzoekings....
explore, onderzoeken, navorsen: nasporen; exploreren; - the posszbility
of,in iedere richting demogeli
jkheid
nagaan van; zie ook avenue.
explorer,onderzoeker,enz.,zieexplore;
ontdekkingsreiziger.
explosion, explosie, uit-, losbarsting,

ontploffing (ookjig.), (het)springen;
Engels H andelswoordenboek

prohibition; - business?exportzaak'
,
e.zaken;
eredit, ultvoercrediet;

duty,u.recht;-firm (house),e.firkelen; - journal,e.blad; - lieenee,
uitvoervergunning, -consent; - list
u.lijst;-market,u.markti-merehant,
zie exporter;- prohibition, u.verbod
(van,for);- trade,u.handel;-trader,
-

m a;- goods,uitvoergoederen, e.arti-

zie exporter; f
zzf
zz., exporteren, uitVoeren.

exportable, uitvoerbaar, exportabel.

exportation, export, (het)exporteren,
uitvoer;port of -, uitvoerhaven.
exporter, exporteur.
expose, blootstellen;ontbloten;bloot-,
openleggen,openbaren;uiteenzetten,

ontwikkelen; onbedekt (Onbeschut)
laten;belichten (pAof.);aan de kaak
stellen'
, tentoonstellen; uitstallen,
etaleren (ook:- for sale);-d,onbe-

schut,open,aan weeren wind blootgesteld; - oneself, zich blootgeven;
- t
o, blootstellen aan;to be -d to,
blootstaan aan; - oneself to, zich
blootstellen aan.
exposé, exposé,beschouwing.
exposition, blootstelling; blootlegging;
exposé,uiteenzetting,verklaring,toe-

lichting'
, t-4zzzdr.ltentoonstelling;zie

ook convenience.
expositive, expository, veèklarend.
expositor, verklaarder, (verltolkter);

woordenlijst.
- with a person about (for, on),

expostulate, een ernstig vertoog doen;
iem and ernstig onderhouden over.
expostulation, vertoog, vermaning,beZW aar.

expostulatory
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extend
lrlanend, bctogend; expresgible,uit te drukken,onderwoorexpostulatory. vel.
letter, vertoog-, bezwaarschrift.
den te brengen.
exposure, blootstelling (aan,to);bloot- expression,uitdrukking,enz.,zieexpress
legging, ontbloting; (
f
zz;
c.'
, not a very happy -, geen erg
het) blootye-

steld zijn(blootstaan) (aan,to);ultchthe
ingt
stalling; ontmaskerinq'; beli
op
(p#o!.); southern -, ligging
Zuiden;damageby (from) -,bescha-

diging doorblootstelling aan de open
lucht.
expound, uiteenzetten,verklaren,uitleggen,interpreteren.

express c,)adJ'.,uitdrukkelijk;speciaal.
bepaald'
, opzettelijk; or implied
(understood) conditions, uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarden;
zieookcondition ca),understand bj,
understanding znœ.'
,bt
jw.,tosend -,
perexpresse ofper sneldienst (sneltrein enz.)zenden;znœ.,expresse,ijlbode;sneltrein'
,tdrzzcr.l,zie '
w com -

gelukkige (gelukkig gekozen) uitdrukking;technical -.technische u.,
vakterm'
,to find - (in),totu.komen
(in);to find butlittle-,ook:weinig
tot zijn rechtkomen; to give - to,
uiting (uitdrukking)geven aan;heyond (past) -, onuitsprekelijk:niet
te beschrijven'
, zie ook happlness,
thanks tz),turn :1),view J,).

expressive.expressief,voluitdrukking,
veelzeggend'
, - of,uitdrukkend.

expressiveness, (het)expressieve,enz.,
zie expressive'
,(zeggingslkracht.
Exprobation Lzeld.j,verwijt.
expropriate, onteigenen; uit-, ontzetten (uit,from).
expropriation, onteigening; ontzetting.
pany cn x,office; by -,zie.
x,delivery; expulsi
on!verdrijving,enz.,zie expel;
f
,r/f
zz., uitdrukken, te kennen geven,
ontzettlng (uiteigendom).
betuigen, uiting geven aan, onder expulsive, af-,ui
tdrijvend (middel).
woorden brengen, weergeven; per expunetion, schrapping, enz., zfc exe
xpresse (dzzzer. per bestelkantoor)
Punge.
verzenden; - one's agreem ent. zie'h expunge, schrappen (
uit,from),doorhalen, uitwissen.
accoord verklal'en,zijn instemming
betuigen (met, to, with); not -ed expurgate,zuiveren,castigeren (v.boek
very happily, niet erg gelukkig uitenz.),schrappen.

gedrukt; - oneself well, zich goed expurgation, zuivering, enz., zie exuitdrukken; oneself strongly on,
purgate.
zich in krasse term en uitlaten over; exquisite,uitgelezen,uitgezocht,exquis,
- one's readiness to ..., zich bereid
keurig, voortreffeli
jk;hevig,intens;
verklaren om ...; -ed in foreign eurvolm aakt, volkom en.
reney,in vreemdevaluta uitgedrukt'
, exquisiteness, uitgelezenheid,enz., zie
exquisite.
zie ook opinion è), thanks .
b), view

ca),wish bj,e.a.
bjsstame
nst., - company t.d.??zdr-l beelkantoor, pakketpostmaatschappij; delivery, expresse bestelling;
(Amer.ookjpakketpost;by - delivery, per expresse, als i
jlgoed1
ld?'
zzer.l, per postpakket; - delivery van, spoedbestelw agen; goods,ijlgoed;- letter, expresbrief'
,
-m am besteller in dienst v. e. x'
office; - messenger, expresse, ijlbode;- officelz4/zzdr.l,expeditiekantoor; - pareels, spoedzendingen; service, sneldienst; - train, expres

(-trein);by - train,ookkals ijlgoed.
exqressage,recht voorexpressebestelllng;txzzzcr.lbestelloon.

exseind,uit-,wegsnijden Look jig.t.
exsiecate, (doen)op-,uitdrogen.
exsieeation, op-,uitdroging.
extant?(nog)bestaande,in wezen,aanwezlg,voorhanden (fnz.#.documenten e.d.).
extem poraneous, extenzporary, extenzPope Ladj.en bi
jw-j (zc/#.)extemyoral, onvoorbereid'
, VOOr de vulst,
à l'im proviste.
extem porization, improvisatie.
extem porize,im proviseren,voordevuist
spreken.

extend c), (zich) (
uitlstrekken (over,
over). rekken, spannen; uit-, toe,uitwerken
steken;(zich)uitbreiden'
(3,.stenogram); opmaken (Ar.acte

extendible
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extenuate

uitbreiding;scheme for -, - schem e,
enz.); verlengen (v. termijn, hullr
enz.);uitzetten (v.grens);doortrek- uitbreidingsplan; - of furlough
ken (v. spoor- of stt
pom vaartlijn); (leave),verlofsverlenging;- of (the
verlenen, doen toekom en,schenken,
term of,oltimelor) payment,uitstel
.
bewijzen (v guns
t),hoop
(aanlbieden (v. van betaling'; - of time. tijdsverr
aad,
beleefdbeid,
enz.), te
lenging',uitstel;to apply for (seek)
beurt doen vallen, deelachtig doen
an- oftime.uitstelvragen (trachten
line, nevenaanworden (aan,to);(J'ur.)schatten (v. teverkrijgen);
land enz.); beslag leggen op (land
sluiting (telef.).
enz.)wegensschuld;-ed,ook:uitge- extensive, uitgebreid (ook v.relaties,
strekt,uitgebreid (ookjig.),omvang- zaken);uitgestrekt,omvangrijk;extensief; -ly, ookl op grote schaal,
rijk; the arrangement has been -ed
in hetgroot; -ly in use by,zeer veel
to include (cover, embrace) other
areas, de regeling is ook tot andere
gebruikt door; - huying,(inlkopen
gebieden uttgebreid; -ed l)y the adop grote schaal; dealings in Bs/E
dition of, uitgebreid m et; the site
were fairly -, er was tamelijk veel
handel in wissels; - experienee
-s as far as the river, het terl'
ein
strekt zich uit tOt aan de riviel';
(information, inquiry),uitgebreidte)
obligations do
their
not - beyond
Paym eRlt of @**.5 hun vedan
rplicht
inge
tot
benstrekken niet verder

taling van; - to (into) a column
(boekh.),uitwerpen in een kolom,zie
ook b).
b4metznw.,- one'sbusiness,ZiJ-n zaak
uitbreiden (vergroten);-credit(zeld.j,
credietverlenen (in'fc!g.);- aeredit,
een crediet verlengen; (zeld.) (een)
c
rediet verlenen; - a deed (zeld.j,
een acte Opmaken; - a docum ent
to, een stuk (document) uitreiken
aan;- a lactory,een fabriek uitbreiden;-one'sfieldofactivity,zijnwerkzaamheid (arbeidsveld) uitbreiden;
an invoice, de totalen in de kolom men uitwerpen; wilfully - the

meaningofaterm,opzettelijkden zin
Van 0en term te ruim nem en;- One's
relations, ZiJ
'n relaties uitbreiden;

sympathy to, zijn sympathie schenken aan; - a tieket,den geldigheidsduurvan eenplaatsbewijsverlengen;

zie ook courtesy, hospitality, invitation, protest znw.
extendible, zie extensible.
extensibility, uitstrekbaarheid,enz.,zie
extensible.
extensiblw uitstrek-,uitzet-, rek-, verlengbaar (
z-eld.v.termijn e.d.).
extensile,rek
tzetbaar.
. , ui
ext
e
ns
i
o
n,
ui
tstv
re
ekki
ng,
tend a) (behal
J'ur.
); enz., zie exuitgebreidheid,

eerns
vair
inne
gss(,inui
lic
htbr
ingee
n,io
ndeenz.
rzo,ezk)
ext
ve
tge
idhe
d,
Te.
extensive.
extent, uitgebreid-, uitgestrektheid,
omvang;mate,hoogte;(jur.jschatt
ing, beslaglegging, vgl. extend c);
the - ol damage donw de om vang
der aangerichte schade'
,the - of the
loss, de grootte van het verlies: a
vast - of ..., een grote uitgestrektheid **@**
; 100 acres ixz Yy 100 acres

groot;toinereasein -,in omvan4toenemen;toan appreciable(aconslderable,marked)-,in belangrijke (hoge)
m ate;to a eertain -,zietosom e N;to
the 1ull -, ten volle,in vollen om Vang;tg a larg'
e -,in ruime m .,aan-

merkelijk'
,ook:grotendeels;to a less
(smaller; greater) -, in geringere
(meerdere)m.;tothesame-,ingelijke
1z1.;toaslight(small)-,ingeringe(bescheiden) ln.,enigermate'
, to SoDae
-, tot op zel
terehoogte, enigerm ate;
to such an - that,to the - of...ing,

z6 zeer (in die m.),dat...;to the you think itwise to do so,voorzover
u zulks raadzaam acht; to what we m ay safely grant them credit,in

ho
everre wi
j hun veilig credietkunnen verlenen;to the - o1, ten bedrage (belope,tot een bedrag)van;
ookktOteen m axim um vanito participate to the - of..., deelnem en voor

(tot een bedrag van)
omvang;toevoeging'(in een kolom) extenuate, verzachten, verzwakken,
uitgetrokken bedrag;vast-s,enorm e
verkleinen;vergoelijken;extenuating

extenuation
eireum stances,verzachtendeom standigheden.
extenuation, verzachting,enz.,zie ex-

extrador
extort,afpcrsen,afdwingen,ontw ringen

(aan,from).

extortion, afpersing,enz.,zie extort.
tenuate'
,in - (of),tervergoelijking extortionary,afpersend,enz.,zieextort;
afpersings....
(verontschuldiging) (van).
extenuatory, verzachtend,enz.,zie ex- extortionate, zie extortionary; exorbitenuate.
tant,schandelijkhooq(v.prijzenenz.).
exterior adj.!uitwendig,uiterl
extortioner, afperser'
, ultbuiter, woekei
j
k'
,
bui
tenste,bulten...g
'. - to,(
raar.
gelegen)buiten;znw.,uiterl
nk,(het)uitwendige'
, extortive!zie extortionary.
buitenkant.
extra ak.en bijw., extra, apart,bijexterm inate, uitroeienz verdelgen.
gevoegd, bijkomend, -komstig, exexterm ination, uitroeilng; verdelging.
clusief; extra,superieur (v. kwaliexterm inatory, verdelgend, verdelteit);to eharge-,extra,bi
j-, afzongings....
derlijk berekenen'
,to pay -, bijbe-

external (zeld.extern)adJ'.,uitwendig,
uiterlijk, buiten...'
: buitenlands'
,evidence, bijkomstlg bewijs'
,- loan
(trat
le),buitenlandselening (handell;
znw.,-s, uiterlijkheden'
,bijkomstigheden.
exterritorial, exterritoriaal.
exterritoriality, exterritorialiteit.

extinct,(uitlgedoofd;uitgestorven;niet

m eerbestaande,nietmeervankracht,
afgeschaft,vervallen.

talen; - eharges,e.-,meer-,bijkomende kosten;to make an (no)
e
harge for, (niet) e. berekenen'
,hours, overuren;paeking -,exclusief
emballage'
, - price,e.-prijs;- size,
buitengewone maat; - speeial(edition),e.tijding,laatsteedltie(v.courant); - strong, e. sterk'
, zfc ook
dividend bj,postage,pressure,profit ca); znw.,extra'
, (het) niet inbegrepene;e.nummer (leervak enz.);
-s, e.(onlkosten, nevenkosten; no

extinetion, (uitlblussing, enz., zie ex-s, alles inbegrepen, geen verdere
tinguish; vernietiging, uitsterving,
kosten.
ondergang; delging (v.schuldl; in- extra-, buiten-.-, niet..@) gelegen buitrekking (v.belasting enz.).
ten;zie verder ajzond.artt.
extinetive, (uitlblussend, enz.,zie ex- extractw,
m.,(uitltrekken,(uitlhalen(uit,
tinguish'
,-prescription (jur.),extincfrom), extraheren, overnemen, aftieve verjaling.
leiden, uittrekselts) maken uit; afextinguish,(uitlblussen?uitdoven,dempersen,-dwingen;winnen (v.minepen (ook jig.j; verstlkken; vernietiralen);- onebarfrom every bag,uit
gen (ook v.hoop enz.),tenietdoen
elken zakeenstaafnemen (alsmongaan,te niet doen,opheffen;delgen
ster); petroleum -ed from a field,
p. gewonnen van een terrein'
, znw.,
(v.schuld,hypotheek enz.); in de
uittreksel,extract'
, - of aeeount, zie
schaduw stellen;Lgemeenz.jtot zwijgen brengen.
account :1);- olmalt (m eat,ete.),
m out-, vleesextract enz.;- printingy
ext
in6uishable, (uitlblusbaar, enz.,zie
extlnguish.
zie discharge printing.
extinguisher,blusapparaat, extincteur; extraetable,geschi
ktom (uit)tetrekken
enZ.j zi
domper;Lgemeenz.j dooddoener.
e extractf
,
v'fc.;tehalen (trekken).
ext
i
nq
ui
s
hme
nt
,
(
ui
t
l
bl
us
s
i
ng,
e
nz.
,
zi
e
extlnguish.
extraction,uittrekking,enz.,zie extract
e
fz.'
, afkom st.
extirpate,uitroeien (ookjig.j,verdelgen, extfzrzfae
tive, extractief,extractie.--;- inuittrekken,wegnem en.
extirpation, uitroeiing, enz.,zie extirdustries, bedrijven tot.het winnen
van natuurlijke voortbrengselen
R
a
t
e
.
extlrpator, uitroeier;wiedm achine.
(land-,mijnbouw enz.l;znw.,extractiefstof.
extol,verheffen,prijzen,in de hoogte
steken,ophem elen;zie ook sky.

extraetor, wie uittreksels m aakt.

extra-essential
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eye

extra-essential, bijkomstig, niet-essen- worden);to push (press) to e.s, tot
tieel.
het u.(op de spits)dri
jven.
extra-judicial,buitengerechtelijk.
extrieable, vrij te maken, enz., zie
extram ural, buiten de m uren, extra
extricate.
muros,(van)buiten de universiteit. extrieate, vrij-, losmaken, bevrijden,
extraneous,vreemd (aan,to),niet beontwarren,loswikkelen,helpen (uit,
horend (bij,to);vanbuiten (komend); from); (chem.j vrijmaken; zie ook
- causes, oorzaken van buitenaf;
difficulty :).
hazard (peril),neven-,extra-risico extrieation, vrijmaking enz.,zie extricate;zie ook power :).
(assur.j; - to the matter (in hand),
buiten het onderwerp vallend.
extrinsic, uiterlilk,van buiten kom end,
extraordinariness, ongem eenheid.enz.,
uitwendig,bijkomstig,toevallig;-to,
zie extraordinary.
(liggende)buiten,nlet behorendbij.
extraordinary,buitengewoon,ongem een, extrude, ui
t-, verdrijven, uitwerpen,
zeldzaam '
, ip buitengewonen dienst
stoten (van,from).
(v. ambtenaren e.d.); - meeting, extrusion,uitdrijving!enz.,zieextrude.
buitengewone vergadering.
exuberance, w eeldemgheid, enz., zie
exuberant; overdaad.
extraterritorialtity), zie exterritorial
(-ity).
exuberant,weelderig,overvloedig,rijk,
extravaganee,buitensporigheid,enz.,zie
(overlvol;overvloeiend,uitstromend;
-

extravagant;overdaad,verkwisting.
kwistig,geestdriftig.
extravagant, buitensporig, overdreven, exuberate,overvloei
en;-in,zich vrijeextravagant,ongerijmd;verkwistend.
lijk overgeven aan.
extravagate(zcJ#.),(afldwalen,dolen;de exudation, uitzweting, afscheiding.
perken te buiten gaan.
exudative,uitzwetinys...,afscheidings....
extreme c)ad)'.,uiterst,laatst,hoogst, exude,uitzweten,(zlch)afscheiden.
verst, verregaand, buitengewoon; exult, jubelen, juichen (
over, at,in);

uiterst hevig (streng enz.);-ly,ookl

triomferen (over,over).

uiterm ate'
,we should be -ly obliged exultaney! zie exultation.
il you would ...,u zoudtonsten zeer- exultant,Jubelend,juichend;triomfanste verplichten, indien u...;to decide
telijk.
upon an - action (course) (- meas- exultation,gejubel,gejuich;Opgetogenures),totdrastische (radicale)maat- heid.

regelenbesluiten;- breadth (length), eye c1)zzzœ.,oog (ook v.naald enz.);
g
rootste breedte (lengte);- care,de
(scheepv.jkluisgat,-poort;to (with)
uiterste zorg;an - caseof,eenuiterst
thenaked-,voor(met)hetbloteoog;
geval van;in - danger, in zeer groot
gevaar.
ëtW., uiterste; (uitleinde; hoogste
b4grZaad
(mate); - s m eet,de uitersten
raken elkander'
,in the (to an)-,in
de hoogste m ate,uiterst; dangerous

in the -,allergevaarlijkst;to earry
ma
tters (inlto (to push matters to)
s,dezaak op despits (tothetlliterste)drijven;togoto-s,to run (inlto
an -, in uitersten vervallen; to go
to the opposite-,in hetandereu.ver-

vallen;zie ook rush llc).
extremist, extremist, (ultralradicaal.
extremity, uiterste, (uitleinde;uiterste
nood, llachelijke positie; mv. t)o/f:
u . maatr
egelen;to drive (be driven)
to e.s, tot het u.dri
jven (gedreven

to east one's - over,heto.laten gaan
over;tocatcllthe -,heto.treffen,opvallen,de aandachttrekken;to close
one's -s to, zie to shut one's '
vs to;

to get (have) one's - (well)in,kijk
op dezaak krijgen (hebben);to have
an - for, o.hebben voor;to have an
(uplon, zie to keep an N (uplon;
to havean - to,heto.houden (hebben) op, letten op; een oogje hebben Op; to have an - to one's own
advantage(interests),zijn eigenvoordeel (belangen) op het o. hebbçn,
zi
e ook chance c1);to hold (be in)
the public -, de algem ene aandacht
trekken; to keep a(n) (watehful,
elose) - (uplom (goed)in heto.houden (ook jig.);to keep an - on the

eyot

matter,ook:diligentbli
jven;to open

lableT.verzinner, verdichter.

on e's -s,grote o.n Opzetten;to open

fabric, samenstel,structuur,(ge-,op)bouw, maaksel'
, weefsel (ook jig.j;
(voor,tol;to set-son,Onderde o.n
(textile) -s, geweven stoffen; kri#
igen'
, to shut onegs -s to. de o.n
gloves,geweven handschoenen.
sluiten voor;to strike (take) the -, fabrieate,verzinnen,,,fabriceren'',(na)zie to catch the .
v'
,zie ook dust tz), m aken; (zeld.oj zlrzzcr.) fabriceren,
vervaardigen.
glance fcf
c.,meet l&),rub çf
7m.,e.a.
cu) lttet voorz.,before the -s of.vlak fabrieation,(het)verzinnen,enz.,ziefab,verzinsel'
, nam aak, m aaksel.
onder llet o. (in het gezicht) van; ricate'
to estimate by (the) -, op het o. fabrieator, verzinner, enZ., ZLd fabricate.
schattenz
'in my-s,in mijno.,volgens
ieleder.
mijn oplnie; to be in the publie -, fabricoid, (prima) irnitat
'
zie c1);to do in the -, bedotten,er fabulist, fabulant,(praatleslverzinner.
in laten lopen; to have in one's fabulosity, fabelachti
ghelè.
(mind's) -, op heto.hebben, het tabulous, fabelachtig.
o. hebben op; in the - of the law, favade,(voorlgevel,voorzi
jde.
ln het0.der wet
;Zèdook hit(z)en face c1) znf
zz., (aanlgezicht; aanzien,
F
he
t
jump c),to see - to - (with)
voorkomen;aanzicht,voorzijde Look
geheeleens zijn (met),dezelfdeme- v.wissel, aandeel, polis enz.), boning toegedaan zijn,hetzelfdestandvenzijde'
,plattekant,(onperlvlaktte),
punt innemen (als) (omtrent, on); beeldzijde,avers(voorzndev.munt),
I am afraid I do not see - to - with
wijzerplaat'
, dek-,bovenste laag in
you, since ...! ik kan het niet geheel
kist (v. sigaren bijv.), rechte kant
metu eens zljn,aangezienimmers...'
,
(v.stof);(drukk.jlettertvorml;(/fg.)
a person's -s,iemand de O.n Openen

under the -s of, onder het o. van.
ten aanschouwen van;up to the -s,
tot overde oren;I say this with an
- to .
..? ik zeg dit m et het o. op...

bjmf
,
c.,aan-,bekijken,aanzien,beschouwen,kijken naar.
sam enst., - bath, oogbad; bolt,
o.bout; - cup, zie '
w bath; - glassy

o.glas;monocle; (pair of) - glasses,
lorgnet; -let, oogje; vetergaatje'
,
let hole, reef(gat); -lid, o.lid, zie
ook llang on; - opener, wat iem and
de Ogen opent; -piece, oculair; o.glas; - shade, o.scherm '
. -shot, ge-

z
ichtsafstand,-verte;beyond,twithlin, out of -shot, buiten,in, uit het
gez
icht'
, -sight,gezichttsvermogen);
sore ffiy.j,doorn in het0..
,-wash,
o.watertle; (gemeenz.j smoesjes; witness, o.getuige.
eyot.eilandje (in rivier).
F

Fabian:- policy, dralende (talmende)
politlek.
fable znw., fabel, verzinsel, praatje'
,
f
'
fzf
,c., verzinnen'
, -d, legendarisch,
fabelachtig;verzonnen.

brutaliteit, onbeschaam dheid'
, downwards, om gekeerd; - up, met

de voorzijde naar boven gekeerd;
- am ount, zie value; ookk wisselbedra
aan
de
g' - value, nom inale waarde:

voorzijde vermelde waarde;
stempelwaarde (v.munt).
cz)metww.,to earry (have)two -s,llit
tweem onden spreken;everythinghas
two -s,m en kan alles van tw eekanten beschouwen,elkezaak heefttwee
kanten;to havethe - to ...,de onbeschaamdheid hebben...; to lose -,

ZiJ
'n prestige kwijtraken; to put a
good (fair) - on the matter.er zich
zo goed mogelijk in schikken, de
zaak nem en zoals ze valt, de zaak
van de gunstigste zijde laten zien;
zie ook bold ; to put a good - on a
had business, faire bonne mille à

mauvai
s jru:to putadifferent(new)
(uplon,ln een ander(nieuw)licht
stellen, van een ander (nieuw)gezichtspunt uitlaten zien;to run one's
lx4mcr.l,door brutaliteit crediet
weten te verkrijgen;to save one's -,
zijn figuur (den schijn) (weten te)
redden; to show one's -, zich vertonen; zie ook set against.

facer
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factor

ca)metvoorz.,beforeotle's-,in iemands facile. gemakkelijk; vaardig (met de
gezicht, onder zijn ogen; he had to
pen), vlot, vlug; niet lastig, meedosoforhis-,hijmoestwelvoorzi
jn
%aand.
fatsoen; in - of, (vlak) tegenover; facxlitate,vergemakkelijken:verlichten.
in (the) - of, ondanks,tegen ...in, faeilitation,vergemakkelijklng,verlichtrots; tegenover, m et het vooruitting.
zicht Op,m et het oog op,in aanm er- lacil
ity,gemakkelijkheid,enz.,ziefacking genom en;in the - oftheselacts,
m ethetoog op deze feiten; m et deze

f
eiten voor ogen; to throw (fling)
som ething in aperson's-,iem and iets
voordevoetenwerpen;zieook f1y :);
on the- ofit(things),op heteerste
gezicht,oppervlakkig beschouwd,zo
gezien;klaarblijkelijk;toone's-,in
iemands gezicht,waar hijbijis; to -, tegenover elkander; (to be) to - with, (staan)tegenover;to be
brought - to - with,gesteld worden
voor; to place - to - Mr
ith, plaatsen

(stellen)voor (tegenover).
bj f
zzgz., (komen te) st:an (geplaatst
zijn) voor (ook jig.j;llggen (gelegen
zijn, staan, zich bevinden) tegenover;liggen (kijken)op (ook:- to),

ile; gem ak, faciliteit, tegemoetkoming; gelegenlleid, m iddel; mv.
ook: installaties, inrichtingen;bank-

inF f.s! gelegenheid om van debem tddellng ener bank gebruik te maken,zieook shipging,transporte.a..
,
to affordf.s,gerlefelijk zi
jn,gemak
oqleveren;to grant(enjoy)f.s, facilitelten toestaan (genietenl; f-s lor
payment,gemakkelijkebetalingsvoorwaarden;zie ook referenceb).
faeing,(mouwlopslag,revers;omboordsel, belegsel fgew.rzzç,.l; bekleding;
to go through one's -s, moeten tonen wat m en kan; to put a person

through his -s, zien (onderzoeken)
wat iemand kan;- bricks(tiles),ornamentwandstenen(-tegels);-points,
inrijwissel.
l
-n f.,
.

tegem oettreden;onder de ogen zien,
trotseren, het hoofd bieden, aan- facsim ile znw. facsimile'
, in
durven,nietwijken (opzijgaan)voor; WW.$facsim ileren,een f.maken van.

me
t de voor- of bovenzijde naar fact, feit, (daadlzaak, werkelijkheid;
boven keren; bekleden, garneren,
(zeld.)daad;the-(ofthematter)is...,
afzetten, beleggen (l
net,wxth);kleude zaak is...,ook:namelijk...;eigenren (v.thee,ook:- IIp);glanzen (v. lijk...;it is a -, het staat vast;the
rijst);zie ook facing;- eompetitiom
(aetual) -s of the ease, de (ware)
de concurrentie het hoofd bieden;
toedrachtder zaak;de feitelijketoe- the eonseque
nees, de gevolgen Onstand; it does not agree w ith the
der de
-S of the CaSP, dit is niet in overOg
en
(
dur
ve
n)
z
i
e
n
(
aa
nvaar
'
the diagram -s page 20. m en
den),
eenstemm ing m et de feiten'
, the
vindthetdiagram tegenover blz.20;
of his being in default,het feit,dat
the problems (difficulties) we have
hijin gebrekeis gebleven'
,in - Look:
to -, de kwesties (moeilijkheden)
in point of-),inderdaad,(dan)Ook
waarwijvoorstaan;- about,rechts(inderdaad),feitelijk,eigenlijk'
,(ja)
omkee
rt (doen) maken (ook /ïg.); zelfs; namelijk'
, kortom ; zie ook
- down, overbl
uffen; brutaal weerissue tz1) en matter cu).
sut
pr,
eke
n,
-lelggen;
it (the matter) fadion, factie, partijtschapl; partijo
br
utaa
volho-uden
geest.
(doorzetten
enz.);to be -d with a defieit (diffi- fadious, partijzuchtig; woelziek, opeulties), voor een tekort (m oeilijkroerig.
heden) (komen te) staan; zfc ook faetiousness,partijzucht,enz.,zie facmusic,necessity bj,prospect a).
tious.
faeer Lgemeenz.j,slag in het gezicht; faetitious, (nalgemaakt,onecht,kunstlastiggeval,moeilijkheid.
matig,onnatuurlijk.
faee
t znfc.,facet;çv,
f
z?.,met f.slijpen; faetor, factotolr; commissionnair; beted diamond,briljant,
drijfsleider'
, (fn Ned.) graan-, houtfaeia, naambord boven winkel.
factor;factor Look /fg.);the -soper-

faetoT*Ve
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failure
ating here,dehierwerkzanlefactoren
strom an; ct,
fxz.: aan bossen binden'
,
bundelen.
(invloeden); determining (deciding)
-, beslissende fhe
e is
..
,nt
een(by
m acno
h- faience. faïence.
.;ra
po
t.e

fail c) ff
zf
,
f'., ontbreken'
,in den steek
meansslight)laten, teleurstellen, begeven'
, niet
tige (volstrekt niet te onderschatten) f.hierbij is ...;zieook cardinal, werken,weigeren (v.machinesenz.);
enter b),resolve ww.,work ca).
misgaan, -lopen, -lukken,zijn doel
factorage, com missieloon.
mi
ssen; mislukken (v.Oogst); niet
uitkom en, m issen, falen; te kort
faetorize, in factoren ontbinden.
faetorship, beroep (bedrijf) van facschieten, in gebreke blijven, falen;
totolr,factoorschap.
blijven steken,niet verder kunnen'
,
faetory:fabriek;- and W orkshops Aet,
zijn betalingen staken,failleren'
,niet
Fabrlekswet;- burden! zie overhead
slagen (voorexamenl;afnemen, vercharges'
, - girl, fabrleksarbeidster,
zwakken, m inder worden, achteruitgaan;zie ook failing; - to appear
meisje.- goods, f.swaren; hand,
f.sarbeider;- inspector,f.
s-,bedrijfs(
attend),niet verschi
jnen; you eaninspecteuri- managep f.schef,-leider;
not - to see ***5 u m oet wel in- m ark, f.sm erk; - operative, zie
zien...'
,I- to see(understand) ...,ik
hand;- organization,f.s-,bedrijfszie nietin (begrijp niet)...;we shall
inrichting'
. - owney, foseigenaar; not - to ...,wijzullen niet nalaten
plant,f.sinstallatie; on a - scale, op
(in gebreke blijven,vergeten)...;the
f.sschaal;-site(premises),f.sterrein; bill -ed, het wetsontwerp strandde',
-system,f.sbedrijf,-wezen;-woman, - in. te kort schieten in; -ing in
f.sarbeidster.
health.in - health,niet gezond; he
faetotum, factotum .
-edin hisusualsayacity,zijngewone
scherpzinnigheid llet hem in den
faetual,feiten...;feitelijk'
, of a - nature, van feitelijken aard.
steek'
,they sadly -et
lin this, hierin
faeultative (ze/#.),zie optional.
s
chot
e
n
z
i
J
j
a
mme
r
l
i
j
k tekort; of,
faeulty, verm ogen, talent, gave, aanmissen, niet bereiken (verkrijgen,
ley'; fzeld.4 machttiging), bevoegdverwezenlijkenl;it-edofitspurpose,
held, recht; faculteit; txzlz?zcr.lhanhetmistezijn doel;zieookprophecy.
digheid.
bjznw.,without-, zonder mankeren,
fad,liefhebberij,stokpaardje!manie.
stellig.
faddish,faddy,m aniak'
, grilllg.
f
ai
ling voorz.,bijgebrek aan,bi
j ontfaddist, manlak.
laddle mf
v., beuzelen; zzzm., gebeuzel.

fade,(doen)verwelken,verbleken,verschieten, verflauwen, verkwijnen;
Lradioj sluieren;fadinw sluiereffect;
(away,out),verflauwen,(allengs)
verdwijnen,wegsterven; - into,y'
eleidelijk overgaan in; --prool, nlet

stentenis van; - agreem ent between
the arbitrators..., indien de arbiters
niet tot overeenstem m ing kunnen

geraken ...;- whieh we shall...,bi
j
g'
ebrekewaarvan wij zullen,anders
zullen wij...; - wllom,whom - ...,
bijwiensontstentenis...,znw.,gebrek,
tekortkoming,feil,fout, zwak.
verschietend.
lure, (het) ontbreken,enz., zie fail
fadeless, onverwelkbaar, onverganke- fai
c);qemis,gebrek,ontstentenis;mislukklng,échec, fiasco;m islukkeling'
,
lijk;vast (v.kleuren).
fa6 ww., zich afsloven, ZWO0gen' afinsolventie, staking van betaling,
Jakkeren,-beulen;-ged(out),(
faillissem ent; eolnplete (gemeenz.L
doodl0p; znw., gezwoeg,(zware)karwei; dead? flat)-,volkomen (totale)misultputting; werkezel, sloof, slaaf;
lukklng;to turn outa (complete) -,
- end, zelfkant,rafeleind;eindtje),
(totaal)mislukken,op een fiasco uitstompje,restje,uitschot.
lopen; niet (in het minst) aan de
fagtglotznw.,takkenbos;bundel(staverwachtingen beantwoorden (ook
len staven enz.);- vote,stem uitgev. persoon): - to pay (to keep a
bracht door een stroman; - voter,
promise),nalatigheid in hetbetalen

fain
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faithlessness

do the - thing by a person,iem and
(nakomenenerbeloftel;wecan quite
understand your - to realize...,wij
billijk (netjes) behandelen; - trade,
kunnen onszeergoed voorstellen dat
fairtrade:reciprociteits-,wederkerigheidsstelsel; to be in a - w ay to
u niet kunt begrijpen...; upon - of
which ...,zie failing voorz.
sueceed, mooi op weg zi
jn om te
slagen'
, - weather,m ooiweder, zie
lain adJ'.,hewas- to ...,hijmoestwel
(kon niet anders dan)....
, hij wilde
ook c); zie ook bid :), chance tza),
gaarne...,was maar blijde te... (bl
j
impression, means b), sample cu),
gebrek aan ietsbetersj.
,bQ'
w.,Iwould
trialc),wear lb4,e.a.
..., ik zou g'aarl
'
lo ...
bj çfzf
,
f,., opklaren; (scheepsb.j @
In (de)
faint, (verlzwak(t), (afgelmat; flauw; li
jn brengen,gelijkrichten.
vaag, gering'
, zwoel'
2 zie ook faints'
, c) samenst., . -m jnded, oprecht;
ruled -,met waterlljnen gelinieerd, - sized, tamelijk groot; a --sized
order, een tameli
e order; flauw gelijnd; I have not the -est
#i
#'k grot
'
innemend, mlnidea (notion),ik heb (er)geen flauw
spoken,hoffel
i
j
k,
idee (van); - imitation,zwakke naZaam '
. -Way, vaargeull-water,w.abootsing; - printing, m atdruk'
, zie
terweg' - -weather fnend, schig
nvriend v.in voorspoed.
ook chance c1) en recollection.
faintish, flauw,zwak.
fairish, tam eli
'i
#k goed.
faintness, zwakheid,enz.,zie faint.
fairlp zie fair llc,
1); (ïnz.Xmdr.lwerfaints,voor-,naloop (bijdistillatie).
kelljk, feitelljk, bepaald; - (and
fair 1,jaarmarkt,kermis; (industries,
squarely),goed en wel,totaal,yeheel
eommereial)-,jaarbeurs'
,adayafter
en a1;- considerablervri
jaanzlenlijk
(toolatefor)the- (jig.j,(net)telaat;
(groot);todeal-by.to act-towards,
(faney) -,liefdadigheidsbazar.
billijk behandelen.
fair 11 c1) adj. en bQ'
w.,mooi,fraai, fairness: schoonheid, billijkheid,enz-,
schoon; blond, blank; vlekkeloos,
zie falrl1c1);in (aIl)-,billijkerwijze'
,
zuiver,ongerept,net;billijk,eerlijk, in totwards),uitbillijkheid tegenonpartijdig,redelijk,coulant (tegen- f over,billijkhe
ds
...
. ielampje,
ligi
ht
,hailve
lumi
nat
over,to,towards);vrijgunstig (goed, airy-lam p, aanzienlijk),aardig, behoorlijk, tavetpotje.
melijk, flink'
, vrij, onbelemmerd'
, fait aecom pli, fait accomplii.to congunstig (v.wind):
.zie ook fairly;f
ront with (place before) a -, voor
een f.a.plaatsen.
and square, eerlilk (en opl'
echt),
ronduit; it is only - to ..., het faith,geloof,vertrouwen;(
goede)trouw;
is niet meer dan billijk...;to bid belofte (erewoord); bad (good) -s
to, beloven,veel kans hebben om ,
kwade(goede)trouw;ingood(bad)-,
zich laten aanzien,hoop geven enz.;
te goeder (kwader)trouw;to hreak
this eountry bids - to beeom e a
- with, zi
jn woord breken jegens;
good outlet, dit land belooft een
to give - to, geloof schenken aan;
goed afzetgebied te worden;to eopy
tokeep - with,woord houden jegens;
(write out) -, in het net (overl- to place (put) full- in, ten volle
schri
jven;zieook foulb)en play cj). vertrouwen stellen in; to pledg.e
J,
a)metznfc.,- eopy. afschrift in het
(PliKht) one's
ZiJ
'n (erelwoord
net; in - dem and, flink gevraagd;geven;to violate one's -, zi
jn woord
example,goed (typisch) voorbeeld; schenden; in - whereof ..., ten be- margin (o1profit),flinke (behoor- wijzewaarvan...;onthe-that(of)...,
lijke)winstmarge'
,-play,eerlijk spel; in hetvertrouwen (vertrouwend)dat
to see - play, zorgen, dat alles eer(op)...;zie ook breach cn pin f
zzf
zz.
lijk toegaat;-averagequality (ajgek.: faithful,(geltrouw (aan,tol;betrouwbaar
;
na
uwgez
e
t
,
'
zi
e
o
o
k
your
s
.
f.a.q.): goede gezonde doorsneekwalltelt; - merehantable quality faithless, trouweloos; onbetrouwbaar.
(ajqek..f.m.q.),goedeleverbarekwa- faithlessness, trouweloosheid; onbelitelt; a - risk, een goed risico; to

trouwbaarheid.

fake
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fake I (gemeenz.j znfc., truc, ontduiking,bedrog,(bedrieglijke)namaak,
verzinsel,verdichtsel'
,ww.,oplappen,
opknappen (als nieuw) (gcf
c.:- up);
knoeien m et, vervalsen, nam aken;
bedriegen; stelen.

fake 11 (scheepv.)znw.,bocht,slag (v.
touw);ww.,opschieten (v.kabel).
falderalts),snuisterij,tierelantijntjets),
prullen.
fallc1)fzpf
z
f7.,vallen;neer-,uit-,af-,ont-,
vervallen'
, zakken, dalen (ook v.
barometer,marktenz.),neerkomen;
achteruitgaan, afnem en, verminderen;worden,geraken,komen;(scA.)
afvallen, bedaren; zie ook falling;
due, vervallen, betaald m oeten

worden (v. wissel enz.), aflopen;
the registration fell due for renewal
on the 15th inst., de inschrijving.
m oest 15 dezer w orden vernieuwd'
,
flat, zijn uitwerking missen,niet
inslaan, er niet ingaan (
bi
j, on);
m islukken,op niets uitlopen,schipbreuk li
jden;-homeLscheepv.j,binnenvallen; - iIl: ziek worden;priees
are -ing!de prljzen dalen; - short,
ziecul;zie ook 1et l1lc),prey znw.,
sacrifice znw.,victim ,e.a.
ca) verbind.,- aboard (of),zieaboard;
- abreast of, komen teligqen naast
Lscheepv.j;- across,toevalllg (aanltreffen'
, - amongtst), (verzeild)geraken onder; - astern, zie astern;
- away, af-,uit-,wegvallen;achter-

tlitgaan; vervallen; verdwijnen'
,haek. terugvallen; dalen; wijken,
terugtreden,-deinzen;- back upon,
zijn toevlucht.nemen tot,hulp zoeken bij, zich behelpen met; aanspreken,putten uit (in gevalvan
nood); something to - baek upon.
een reserve, iets achter de hand,
eenappeltjevoorden dorst,zieookc);
the creditors fellbaek upon thesureties, de crediteuren spèaken de borgen aan; we shall have to - baek
upon you for theloss,wi
jzullen het
verlies 0P u moeten verhalen, wi
j
zullen u voor de schade aansprake-

lijk moeten stellen;- behind,achterge
raken, ten achter gel.aken (bij);
behindwith one'spaym ents,achterstallig worden,achterop geraken; -

fall

below, blijven beneden (dc raming,
limiet,verwachting enz.l; - down,
(neerlvallen; - down the river, de
rivier afzakken'
, - for tx??zcr.,gemeenz.j,weglopen met,in extase geraken over;- from ,zich verwi
jderen
van, zich onttrekken aan;ontvallen;
from what has -en from him I

eonelude ..., uit hetgeen hij zich
liet ontvallen m aak ik op...;- in.invallen, instorten; binnenkomen (
v.
gelden); (komen te)vervallen, aflopen (v.schuld, huurcontract); beschikbaar komen, vacant w orden;
in upon, onverwacht opzoeken,

overvallen;- inwith?(toevallig)aantreffen; stoten op; zlch voegen naar
(aansluiten bij), meegaan (accoord
gaan)met (persoon,idee,voorstel),
ingaan op (voorstel); stroken (in
overeenstemming zijn) met (plannen, inzichten); samenvallen m et;
belopen worden door (een storm);
zi
e ook requestc);- into,vallen in,
uitlopen in, vervallen tot enz.;zich
laten verdelen in; aanvaarden (v.
plan);- intodisuse,in onbruik geraken;- into error,in een dwaling vervallen;zie ook discredit,habit,hand

c4),line llca),Oblivion,talk è),e.a.;
- off,afvallen (ook scheepv.j;(teruglwijken; afnemen, minder worden,
acllteruitgaan;dalen (v.prijzenenz.);
zie ook c); the consumption tell off
by 5074), het verbruik nam met
50% af; - on, zie '
w upon; - out,
uitvallen; twist krijgen (met,with);
(komen te)gebeuren;uitvallen,blijken tezijn;zieookc);-over,omvallen; - short, te kort schieten (in,
in);opraken; - short by ...,...te
weinig (laag enz.) zijn;- shortof,
blijvenbeneden(verwachting,raming
e
nz.), achterstaan bij, niet beantwoorden aan, te kort schieten in,
minder zijn dan,niet bereiken (lïal
en);thequality -s(far) shortofour
requirem ents, de kwaliteit voldoet
(lang) niet aan onze behoeften; through, m islukken, in duigen vallen;vallen (v.motieenz.);- to,aanpakken,aan het werk gaan,beqinnen; zich zetten aan,beginnen;zlch
toeleggen op; (verlvallen aan, ten
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fan
deel vallen'
, - to ...ing? beginnen falsifier, vervalser, enz-,zie falsify.
te...; - to bits(pieces),zzcpiece cul; falsify,vervalsen;verkeerd voorstellen,
- totheSt
ate Treasury,aan de schateen verkeerde voorstelling geven

kist vervallen'
,zieook ground lca),
lot tza), share lc), e.a.; - under,
vallen onder, behoren tot (klasse,
categorie,wet enz.);- upon,vallen
0!:.
, aanvallen op,overvallen; terugvallen op; (aanltreffen; neerkomen
op (iemands schouders); - upon a
subject. toevallig over iets komen
te spreken'
, - within, vallen binnen
(onder,in),behoren tot;zieook scope.
bj zzzfc., val,(het)vallen;verval;daling; helling; uitwatering; w aterval'
,
(totale hoeveelheid) geveld hout;
(pri
jsldaling; baisse'
,t-drzzcr.l herfst'
,
to speeulate (operate) for a (the) -,
ê
1labaisse speculeren;- in pricets),
pri
js-,koersdaling; to try a - with
(jig.j,zijn ltrachten meten met.
c)samenst.,--baek,appeltje voorden
dorst,achterdeurtje'
,- elause.baisseclausule'
, -tingl-off. vermindering,
afneming,daling'
,afval;-tingl-otlt,
(het) uitvallen'
, twist; - trap, valdeur, -luik.
fallaeious, bedrieglijk, misleidend'
,
reasoning, drogredenering.
fallacy, valse schijn,bedrog,bedrieglijkheid'
,drogredetnering); dwaalbe-

van; logenstraffen, Lesehamen (v.
verwachting enz.); teleurstellen (v.
hoop, verwachting); weerleggen;
schenden (v.belofte);thistheory has

heen falsified by the facts, de feiten
hebben deze theorie weerlegd.

falsity,vals-,onjuist-,onwaarheid.
falter, wankelen (
.o
ok jig.). haperen,
weifelen; stamelen,stotteren; - out,
stanzelend uitbrengen.

fame,faam,roem,vermaardheid,(goede) naam,reputatie;gerucht; ill-,
slechte reputatie; M essrs X, ol tea
(gemeenz.j, de om haar thee bekende firma X ;to be-d for (as,to
be...), beroemd (vermaard)zijn wegens (als).
familiar ad)'.,gemeenzaam;(goed)vertrouwd (met,with);intiem,vertrouwelijk;(wellbekend (aan,to);(a1te)
fam iliaar; he is - with it, it is - to
him, hij is er vertrouwd (goed bekend)mede;to makeoneself-with,
zich vertrouw dbe
mke
ake
n m et; ZrtW.,
nde.
intimus,goede
fam iliarity, gem eenzaamheid, enz., Zl'e

familiaradj.'
,familiariteit.
familiarize,bekend (vertrouwd)maken
grip, waan, m isvatting; to dem on(met,with);- oneself with,zich verstrate the - of a contention,de Ontrouwd maken m et.
aantonen.
juistheid ener bewering
family,(huislgezin; (vrouw en) kindefal-lalts), zie falderalts).
ren; geslacht,familie'
, of (good) -,
fallibility, feilbaarheid.
lallible. feilbaar.
lalling,val;afval;--off,-out,ziefallc).
fallow I adJ'
.,braak;to lie -, b.liggen
(
wo
ok jig.);znw.,b.land;f
'
fgçfz.,omploe-

gen (v.b.
land).
fallow II, vaalrood,-bruin, -geel.
false,vals, onwaar,verkeerd,onjuist,
onecht, scheef, pseudo...; ontrouw
(aan,to);-bottom (keel),lozebodem
(kiel):- notion (idea).dwaalbegrip;
- position, scheve positie (verhouding);- start,verkeerd begin;zieook
coin znw.,colour cl) en ca), light
lt
za),economy,play c1),step b),e.a.

van goeden huize'
,- affairs,familiezaken; - doctor: huisdokter;- nzed-

ieine,h.middeltle;- protectlon (ineome)policy:eonlprehensi'e-poliey.

ideaal-,fam lliepolis; - scales, huishoudschaal.
fam ine,hongersnood;schaarste,gebrek;

coal-,kolennood;water-,(nijpend)
watergebrek;- ofm oney,grote geld-

schaarste;-priee,buitensporigeprijs.
famish, (laten) uithongeren;(jïg.)hunkeren (naar,lor).
famous, beroemd, vermaard (wegens,
for); Lgemeenz.)fameus,prachtig.
fan znw.,wantmolen);waaier'
,ventilafalsehood, onw aarheld, leugen, valst
or
;
pr
ope
l
l
e
r
,
s
c
hr
o
e
f
(
bl
ad
)
;
- aerial,
heid, bedrog.
waaierantenne; - shaft, ventileerfalsifieation, vervalsing, enz., ziefalsischacht (inmijnl;- tail!vleermuisfy; falsificatie.
brander'
, W?œ.,wannen'
, (belwaaien;
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far
fanal
in
w aaiervormiguitspreiden'
, aanblazen
& dS3'*
GOO
7 - nam w fantasie-,
gefingeerde naam ;- needlework,zie
(ook /fg.),aanwakkeren (ookl- the
e-paper, luxe postflame of)'
, -ning machine (mill), 'w work; - not
wanmolen.
papier; - pin,fantasiespeld',- price,
exorbitante pri
js;- shop,galanterief
analfscheepv.j,lichtbaak.
winkel'
,- soapytoiletzeep;- stationfanatie adJ'.,dweepziek,fanatiek'
,znw.,

dw eper, fanaticus.

fanatieism , fanatisme.
faneied, ingebeeld, denkbeeldig, verm eend, gewaand; geliefd, in trek

(zijnde),gezocht;zieverder fancy c).
faneier,liefhebber,kweker,kenner;bird

e
rt's),winkelller)in:- stationery =
luxe postpapier, galanterieën enz.;
- s
toeks, speculatieve papieren'
.-

tin, fantasleblik, -doos; - type,
sierletter, -schrift; - weaving, patroonweven; - work, fraaie handw erken.

-, vogelkoopman; dog -, hondenfokker, -koopm an.
fanfare, fanfare, trompetgeschal (ook

faneiful,fantastisch,grillig,wonderlijk;
denkbeeldig,hersenschim mig.
faney c)znw.,fantasie,ver-,inbeelding;
verbeeldingskracht; bedenksel, hersenschim , inval, idee, gril; (voorlliefde, liefhebberij, lust, neiging,
sm aak; het kweken van vogels enz.;
mvrook = - stocks;to cateh (hit,
s
trike, take) oness -. in iemands
sm aak vallen, hem bevallen;to take
a - to (for), lust krijgen (hebben)
in,opkrijgen met;thisismoretothe
public's -,ditvaltmeerin den smaak
van het publiek.

b)adJ'
.,fantasie...,luxe...'
,çalanterie...;
bont,veelkleurig'
,fantastlsch,buitensporig;zie verder d).
c)wzf
zz-,zichin-,verbeelden(voorstellen),
zich een denkbeeld vorm en van,wanen,m enen,geloven; Lgemeenz.jzich
laten voorstaan op; veel ophebben
(-krijgen)met,zin hebben (krijgen)
in, houden van, naar zijn sm aak
vinden, aanstaan; kweken, fokken;
ed'
, -!,stelu voor!,verZLd ook fanci
beeld u !.
: - his doing a thing like

thatl, stelu voor,dathijzoietszou
doen !;- oneself,een hogen dunk van
zichzelf hebben'
, zich wanen (0t?/t:
- oneselfto be).
dj samenst., - artieles, zie ,
v goods;
box,luxedoos; - bread,luxebrood;
- el
oths,ziex.fabrics'
,- costum e,fantasiecostuum ; - cotton, gedrukt
katoen; - fabrics, m ode-, fantasiestoffen; - fair, zie fair l; - food
-

pr
oduets (stuffs), delicatessen'
, goods, galanterieën, fantasie-artikelen, luxe-, m ode-artikelen, nou-

veauté's;kramerijen'
,- line,handel

/ïg-).
fanfaronade,snoeverij,bluf.
fang Ltechn.)znw.,klauw;fzzf
zz.,grijpen,
aan den gang maken (v.pomp).
fangot,- of silk,baalzijde.
fanion,vaantje,vlaggetje.
fantast? fantast.
lantastietal),fantastisch,grillig;(zcJ#.).
fanfaron, snoever.

ingebeeld.
fantasy, fantasie,verbeelding'
,gril.

far c') adJ., ver, afgelegen'
, zie ook
cry znw.

bj znw.,by -, verreweg;not by -, op
V erre na niet; l)y - the best, verreweg de beste'
,from -, van vertre).
c)bQ'
w.,- (and away) the best, verrewegde(het)beste;-andnear(wide),
wijdenzijd,heindeenver;-different,
heelanders;- more(better,toolittle,
ete.),veelmeer(beter,teweinigenz.);
to fall short of, ver blijven beneden; as (so, in so) - as, voor
zover,in zovertre); as - as Berlin,
tot (aan)B.; as - as possible,voor
zovermogelijk;zoveelmogelijk;how
-,in hoeverre;thus -, (tot) zover,
totnu toe;zieookfartheren farthest;
- away, zie ,
v off; - between, m et
lange tussenpozen; 1ew and -

between,(uiterst)zeldzaam;- from,
verre van,lang niet; (so) - from
trusting ...,welverre van vertrouwen
te stellen in...;- be itfrom m e to@**F

het zi
j verre van mij, dat ik ...;
into the season, ver in het seizoen;
- off,verweg(ookjig.j,zieookd);zie
ook back bj, go tza), gone, so :).
dj- samenst., --away? zie N-off; famed, wijd en zild vermaard'
,v

Tarad
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fast

fetehed, (verlgezocllt; --off, (verl- farthest?verst;at(the)-,op zijn verst;
op zign laatst (
wi
jderd'
, --off eustomer, klant die
hoogst).
ver weg woont; --reaching, vèr- farthing, 1/4 penny; L
jig.jduit, cent;
reikend, -strekkend, van vèrreikento pay to the Iast -,tot den laatsten
de betekenis'
? --seeing, (ver)voorcentbetalen'
,zie ook bargain ca).
uitziend'
, --sighted, vèrziend;(ver) f
aseicle, bundeltje, bosje; aflevering.
faseinate, betoveren, bekoren,boeien,
vooruitziend.
fascineren.
farad,farad Lelectr.j.
fascination, betovering, enz., zie fasfaradaie, geïnduceerd (c!cc/r.).
faradism , inductie-electriciteit.
cinate.
farce 1, klucht, paskwil.
f
as
h (Schotl.j znw-,last,moeite;ww-,
farce 11 znw.,(oplvulsel;ww.,farceren,
last (moeite) bezorgen,hinderen.
(OP)vullen.
fashion c1)znw.,vorm,snit,maaksel,
farcieal, kluchtig,paskwillig.
gedaante,trant;mode;manier,wijze'
,
farey, kwade droes,worm .
the -, ook: de élite; rage, clou; the
fareznw.,vrachttprijs) Lvoorpersonenj, latest -, de laatste(nieuwste)mode;
reistarief'
, passagier, reiziger'
, kost,
the leading -, de heersende (toongerecht, voedsel; railway -, spooraangevende) T1l.; men's -S, heren(wegltarief(ç,.pcrs.);billof-,menu; modes;tobe (all)the-,(zeerin de)
bill of -s, vrachttarief Lvoor pers.j; m .zijn;to setthe -,den toon (de
ww., varen, gaan, zich bevlnden;
m.)aangeven.
:zieook height;-paper
zich voeden, eten, leven; - badly,
(journal),m .gournal, -blad;- plate
ill (welI),er slecht (goed) afkomen, (print,sheet),m.plaat.
er slecht (wel)bijvaren.
ca)
met VO0rZ.t after(in) a -, tot OP
farewell,vaarwel,afscheid;afscheids...;
zekere hoogte; after the English -,
to bid -, vaarwel zeggen.
aaar de (het)E.gewoonte(gebruik);
farina, bloem van m eel;zetm eel;aardafter the latest-, (naar)de laatste
appelm eel; - works, a.fabriek.
mode;afterthe-of,opdewijze van;
farinaeeous, melig, m eel..., zetm eelto be hehind the -, bij de m.ten
houdend, -achtig.
achterzijn'in (the)-,in dem .;in a
farinose,m elig.
hom ely -,eenvoudigweg,zonderveel
farm znw., boerderij, (pachtlhoeve; omslag; to bring (come) into -, in
farm; - hand (labourer), boerende m .brengen (komen);book of-s,
arbeider;- house, b.woning,hoeve;
ziex paper;man (people) of -,man
- produce, landbouwproducten; (lieden) van stand; out of (the) -,
stead, b.hofstede;- yard,b.erf;f
zlçf
z.,
uit de m.;to drop (go) outof-,uit
pachten; bebouwen; het boerenbede m . geraken.
dri
jfuitoefenen;-(out),verpachten, b)ww.,vormen,fatsoeneren,modelleren;
verhurenz
.uitbesteden (v.werkl;zie
pas
klaar maken (voor,to); - into,
ook farmlng.
omvorm en tot.
larmer, landman,boer; pachter L
f
a
s
hi
o
nable, naar (
ook:
in)de mode,nieuw- , hereboer'
,
m odisch, chic, elegant; deftig, tot
t
e
na
nt
.
)
;
ge
nt
l
e
man
- s' l
oan baxtk, boerenleenbank.
de grote wereld behorend; - artiele
farmery,boerenbedrijf;boerderij.
(colour),.mode-artikel (-kleur).
farming znw.,landbouw,boerenbedrijf; fast c1) ak.
? (stevig)bevestigd,vast,
adJ'
., landbouw...;pacht...; - impleonbeweeglljk;nietveranderend,vast,
m ents, l.werktuigen.
kleurhoudend,(waslechtihecht,sterk,
-

farraginous, gem engd, dooreengehaspeld.
farrago, m engelmoes.

farrier,hoefsmid;(veroud.)paardenarts.
farriery, hoefsmidsbedrijf; (veroud.)
paardenartsenij.
farther, verder; -m ost, verst.

krachtig,zeer hard;snel,vlug,hard;
snellopend, -varend, -zeilend; ookk

ingevroren;my wateh is-,mijn horken,bevestigen; to play (at)- and
loose, zi
jn woord niet houden, onbestendig zijn; het niet zo nauw
loge loopt vöOr
' ;to m ake-,vastm a-
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rlelllen'
,to play (at)-andloosewith,
spelen met; --and-loose poliey,
draflierige politiek; - in colours.

fault
Ihook jl
.
'
g.); the - is ln the fire!,de

Poppen zijn aan 't dansen.
!; f
zzf
zz.,
vet worden (maken), vetmesten
qook:,
-.up).
fatal,noodlottigtvoor,to),fataal,rampspoedig,ongelukkig;dodelijk;onver,- aceident,ongeval
mijdell
gk,fataal'
met dodelijken afloog.
fatality, fatum , fatalitelt'
, noodlott
tigheid);ramp,ongeval metdodelijken

kl
eurhoudend'
,- to washing (light),
WaS-,lichtecht.
ca)metZN,f
T.en LN,samenst-, eolour
(dye),echte(vaste)kleur,zieookdye
c)
;-goods.i
jlgoed;toget(seize,take)
- ho
ld of.goed (stevig)vastpakken;
- i
ee Lscheepv.j,staand (vast)ijs;afloop;the num ber of f.s,hetaantal
pulley, vaste (riem)schijf; - serviee,
doden.
sneldlenst;- cargo serviee.ijlgoederendienst, expres-, ijlvrachtdienst; fate, noodlot; lottgeval); ondergang;
- s
peed.grote snelheid;- speedtwist
to abandon to One's
aan zijn 1ot
overlaten;as - M'ould have it,ofhet
drill, sneldraaiende spiraalboor; steam er.snelvarend schip; - steam spel sprak; to vire (cable) - (bankship service. snelstoombootdienst;
term), telegraferen of een wissel of
cheque betaald is;-d.voorbeschikt,
(by) - train,(per)sneltrein;pareelts)
stemd; ten ondergang gedoemd.
per (goodsforwardedby) - train,zie fatebe
ful.onheilspellend;besllssend,zeer
N goods.
ge
wi
chtig;noodlottig;profetisch.
b)bQ'w.,vast;stevig,flink,hard;snel,
vlug; to go too - (/ïg.), te hard father znw., vader (ook jig.j; zie ook
van stallopen; it is - becom ing a
wish :);wzfc.(jig.j,zich uitgeven (oprarity, het wordt hoe langer hoe
treden)als (erkennen datmen is)de
zeldzamer'
, zie ook stand 11),tick
makerofschri
jvervan;-(uplon,toedichten, in de schoenen schuiven.
bi
4
jw*>e.a.
fasten. vastm aken, -binden, -zetten, fathom znw.,vadem (peil
-ofhoutmaat);
- l
ine,dieplood;- wood,vaam hout;
bevestigen (aan,to); sluiten, dicht
fcfc.,vademen,peilen (ook jig.j,doordoen (gaanl; (jig.t vastleggen; zie
gronden, om -,bevatten.
ook fastening'
,thedoor(window)will
not -, de deur (het raam) gaat fathomable,peilbaar Look jig.j.
niet dicht;- down,vastlnaken;- in, fathomless
'
.peilloos çook /fg.).
opsluiten;-olf,afhechten (v.draad); l
a
t
i
di
et
al
)
,
profetischeyaven bezittend.
- out, buitensluiten; - a string fatigue znw., vermoelenis, afm atting,
round...! een touw (koord)binden
vermoeidheid Looktechn.,v.metalen),
f
zzf
zz.,verm oeien, afm atten'
, -d,nàoe,
om...;- to, vastmaken (bevestigen)
verm oeid.
aan; - up, sluiten;- (uplon, vastmaken (bevestigen)aan (op); aan- fatling.jong gemestdier.
grijpen,zich vastklampen aan,zich fatness,vetheid,enz.,ziefat adi.
m
ei
e
sten,
r make
nn
wr
jve
op de
van;
toedichten,aan- fatten, vet worden (maken), vetmeshals schuiven; - a
ten (ook: - up); vetter maken (v.
nam e IIP()n,dOPen:een naam geven.
grond).
fastener, bevestigingsmiddel, sluiting, fattish, vet-, dikachtig.
knijper,haak;paper-,qapierbinder. fatty,vettig,vet;- aeid? vetzuur.
fastening. bevestigingtsmlddel), slui- fatuity,dom heid,enz.,zIcfatuous.
ting,slot,verbinding,haak.
fatuous, dom , sullig, onzinnig,dwaas,
zot.
fastidious.lastig,kieskeurig,moeilijk te
bevredigen.
X?'
zzer.
l:(taplkraan.
faueet(fnz.fout
. fell, gebrek; schuld;
fastidiousness, kieskeurigheid,enz., zie jault c)?
fastidious.
breuk ln mi
jnaderofaardlaag;Ltelegr.j
fastness,vastheid,enz.,zie fast c1).
storing,lek;bijsterzijn van hetspoor
fatadJ'.,vet (ook jig.en v.letter);dik, -Look
jig.j;the-ishis,itishis-,the
lies with him, het ligt aan hem ,
vlezig'
,vruchtbaar,rijk;-stock,mestvee;znf
zz.,vet (ook jig.j'
,(het) vette
de schuld (fout)ligt aan (bij) hem
-
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(treft hem),hetmoetaanhem wor-

den geweten ;the - is in ...,de fout
schuilt in...; to find -, aanm erking

maken (hebben) (op,with),klagen
(over,with); vitten (op,with);they
w ilI find aIl imaginable -s (with
the goods. ete.), zij maken steeds

allerlei aanm erkingen; - finder.
vitter, wie steeds aanm erkingen
J.t vitterig'
,znw-,
heeft; -finding, J#'
vitteriu
i.
b) znd/ V00rZ. to he at het spoor
bijster zijn (ook jig.);(soms to be

in -);the party at(in)-,de stthuldigetn); from no - of, zie through
no - of;tobein -,schuldig zijn,niet
vrii uitgaan, te kort schieten, en
défaut zijn;throug'
h no- ol',buiten
deschuld van;througlzno - of ours,
buiten onze s.; ... to a'y al te ...,
bovenm atig, tot overdrigvens toe;

fawn

men) m et toestemminy van; in
(g.
reat) -. (zeer) gewild,ln trek?gevl'aagd, gezocht (bij: door, with);
balance in our -, saldo te onzen

gunste (faveure);in - of,ten gunste
van;tohe(stand)hig'
h inthe- of.to
stand in hig'h -, in hogeg'
unststaan
bij: zeer in (de)gunst (trek)st,
aan
(ztn);to renounce one'srights in of,van zijn rechten afzien ten gunste van;there is much to be said in
of it (the sehemw etc.), er valt
veelvoor te zeggen;to l)e (strongly)
in - of ...ing. er (sterk)vöt'
)r zign
Om , 0l' Ve0l VOOP gevoelen...; the
artieleiscominginto(goingoutof)-,
het artikel begint er ln te kom en
(yaat,er uit); to be outof - with,
ult de gunst zijn bij;under - ofthe
night, onder begunstiging der duisternis.

with aIl-s(anderrorsofdeseription), b) ww., begunstigeng
. gunstig gezind
voetstoots, tel quel, zonder actie of
zijn, vöör iets ziln, aanmoedigen,
rafactie.
steunen'
,gunstig zijn voor,bevordefaultiness,gebrekkigheid,enz.?ziefaulty.
ren; bevoorrechten, voortrekken,
faultless.feilloos,onberispeligk.
they do not - the idea, zij zijn er
faulty!gebrekkig,onvolm aakt,ondeugniet vöör,gevoelen ernietveelvoor;
deligk; verkeerd, niet in orde; bemost -ed nation clause(tariff),claurispelijk;niet,steekhoudend;- declas
ul
(ta
reVan
eeive)
m eest begunstigde
na
teie;
(r
ti
oef)
m ost -ed treatration, onjuiste aangifte.
favour c1) znw.,gunsttbewijs);begun- m ent.behandeling op voetvan m eeststiging, protectie; vriendelijkheid;
begunstigde (ondergaan);most -ed
reatm entclause,clausule van m eestsouvenir;(veroud.jgeëerd schri
jven; t
begunstigde, m eestbegunstigingsroset,striktje);as a -,bijwijzevan
gunst;to com m and public -, in den
clausule; under m ost -ed nation
term s, under the m .f.n. elause, op
smaak vallen (de g.staan) van het
den voet van m .b.natie;- ed by,zie
publiek;todo(show)onea-,iemand
een g. (dienst) bewijzen;to find by x,of (cu); - with. vereren met;
M r X has -ed us with your address,
with (in theeyesof),genadevinden
in deogenvan;tolookwith -(uplon, wijdanken uw adresaandenheerX.
guns
tig gezind zijn (beoordelen), favourable, gunstig (voor,to); - to,
we1 aanstaan; the - of an early
ook:g.gezind (v.planenz.);- reply,
reply is requested, beleefd verzoek
opportunity, report,ete., g.(e) ant,

om spoedig antwoord; we thank
woord, gelegenheid,rapport enz.; you for the - shown to our drafts,
balance.voordelig saldo;zieook com W jJ
* danken u VOOP het honoreren
pare f'
f
zf
z
c.,look upon,regard c),e.a.
Onzer traites, to solicit the
of, favourite ad)'.,geliefkoosd,lievelings...;
zich aa(
- brands, de meest gewi
nbevolen hpuden VOOr'
lde m erken'
,
7 to
solieit reeonlnaend onesel
znw., gunsteling, favoriet.
f in)
person's -? zich in iem ands g. aan- favouritism, favoritism e.
bevelen'
,zzc ook beg, bestow , confer fawn znw., reekal
f, jong hert; adJ'.,
ll, curry 1l, esteem ww.,e.a.
licht-, geel-,reebruin (ook:--colour
c2) met voorz.,by - of. door welwil(-ed));f<f
J7.,- (uplon,pluimstrijken,
vleien.
lende tussenkomst van; (Overgeno-

lear
30i
feed
fear znw.,vrees, angst(voor,of);bclen van, optreden als, vertonen;
zorgdheid; for - of, uit vrees voor;
Lsomsj gelijken op.
for - that(lest):uitv.dat...;to be featureless, zonderietskarakteristieks',

in -,in angst zltten; to be (stand)
ilz - of, bevreesd zijn voor; çcf
4'.,
vrezen,duchten,bevreesd zijn (datl;
for,bevreesd (bezorgd)zijn voor.
jeadul, vreselijk; bevreesd (voor,of),
vr
eesachtig,beschroomd;-lest(that)
**@, bevreesd,dat ....

eentonig;flauw,lusteloos(v.markt).
febrifuge. koortsverdrijvend (middel).
febrile, koortsig,koorts...
feckless (#fc,
!.),slap,krachteloos,waar-

leasibility,mogelijk-,uitvoerbaar-,doenlijkheid.
feasible,mogelijk,uitvoerbaar,doenlijk.
featoer.
t, (heldenldaad, -feit; kunststuk,
feather znw., vetdler, pluim; pluimgedierte'
,barst(inedelsteen);(techn.)

federaey, (verlbond.
federal, federaal,bonds...,bondgenootschappelijk; - Couneil, Bondsraad
(v.Zwitserland);- State,bondsstaat.
federalize,verenigen (in een bond).

deloos.
feculenee,troebelheid,enz.,ziefeculent.
feeulent, troebel,drabbig,vuil.
fearless, onbevreesd.
feeund, vruchtbaar.
fearnought, dikke ruige wollen stof.
fecundate, vruchtbaar m aken.
fearsonze, angstwekkend, geducht; feeundation, vruchtbaarm aking.
fecundity.vruchtbaarheid.
(somsjvreesachtig.

federate adJ'., gefedereerd, verbonden,

verenigd;f
,
cœ.,(zich)toteen (statenl-

spie, stut, zolderveer; m essing'
,zie
bond verenigen.
ook bird; --and-groove, --groove federation,federatie,(
statenlbond.
an4 sparring, m essing en groef; - federative,federatief,bondgenootschapbe4, veeren bed; - broom , brush,
pelijk,bonds....

duster, plumeau'
, --edgetd), (met) fee znw.,leges,recht; honorarium (v.
scherpetn)(afgeschuinde)kant;-ing
advocaat, dokter enz.), loon, begrip, deurknopveer'
,f'
f/f
zz.,van veren
loning; somsL tantièm e; exam en-,
schoolgeld; fooi; contributie,entreevoorzien,met v.bedekken (versieren);zich (pluimvormig)ontplooien
geld;leentgoed);registration -,recht
(uit,spreiden,bewegenli-ed,gevederd'
,
(porto) voor aantekenen; zie ook
- one's nest, zijn schaapjesop het
attendance q), transfer bj, e.a.; droge halen.
farm, ul
u erfpacht; - simple, vrij
feathery, vederachtig, gevederd, Veerfgoed,onbeperkt.eigendom ;to hold
der....
in - (simple),invrijen (onbeperkten)
fea-ture znm.,(gelaatsltrek;hoofdtrek, eigendom bezitten (v. erfgoed); punt,kenm erk,kenm erkende eigentail, eigendom hetwelk op bepaalde
schap, eigenaardi
g-, bijzonderheid'
, erfgenam en overgaat; f<zœ., honoraclou ;stemming (
rium betalen,belonen.
v.beurs);X shares

Avepe a - again, X aandelen traden feeble, zwak,krachteloos.
w eder het meest op den voorgrond; feebleness, zw akte, krachteloosheid.
the new method has m any interest- feed f
cm., (zich) voeden; voederen,
ing -s: de nieuwe werkwijze heeft
(
l
a
t
e
n)weiden;denkostgeven;- the
veel lnteressants; leading (main,
fire, het vuur onderhouden; - the
outstanding, prineipal, prom inent,
m arket (with), de markt voorzien

ruling)-,hoofdeigenschap,-kenmerk,
voornaamste bijzonderheid; the
leading of the m arket was..., de
marktkenmerktezich (voornamelijk)
door...;a new -,iets nieuws,nieuwigheid; salient -, in het oog springende eigenschap'
, zie ook peculiar

c#j.;œœ.,een beeld geven van,karakteriseren,kenm erken'
,de rolspe-

(van);- down (elose,bare,off),(1aten) afweiden; - materials (inlto a

m aehine, - a m aehine, grondstoffen
aan een nAachine toevoeren; the
rolls of Paper are autom atieally fel
through themachlne, depapierrollen
worden autom atisch door de m achine gevoerd;- on, (
zich)voeden met;

leven (ten koste) van; - up, (vetl-

feeder

fellowship
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mesten;(/fg.)verzadigen;to be(get)
proefballonnetje; to throw out a -,
fed up witll(gemeenz.),beu zijn van, een P.oplaten.
lvol,gevoelig, diepzijn bekomst hebben (krijgen) van; feeling c#/., gevoe.
op grond van eigen
znw., (het) voetdelren; voetdelr, gevoeld;-ly,ook'
fourage; onderhoud (v. vuur enz.);
(pi
jnlijke)ervaring'
,znw-,gevoelten);
sym pathie'
,geest,stem m ing,gezindtoegevoerdte) hoeveelheid (materiheid; aandoening;gevoelig-,geraaktaal),vulling;outat-,in de wei.
heid;m y - is ...,ik ben van gevoeb4samenst.,-baw voederzak;- boiler,
voedingsketel; -ing bottie, zuigfles;
len....
,to demonstrate one's -s, zijn
-i
gevoelens uiten;dem onstrationsof-,
ngeake,lijnkoek;-coek,voedlngskraan;- engine,v.m achine;-pom p;
ook:tekenen van goed-of afkeuring;
- pipe.v.pijp;-pump,v.pomp;-ing
wi
thmi
ngled(mixed)-s,metgemengde g.s..
, zie ook relief l, relieve,e-a.
stuff(s),(veelvoeder;- tank (trough),
waterbak (v.locomotiefl; - valvw feign, veinzen, voorwenden flrans.en
v-klep; - water! v.
w ater.
intrans.jk(bedrieglijk)namaken;-ed
feeder,aanvoerapparaat, aanvoerw als,
(
-ly),geveinsd,beweerd,voorgewend;
-ed excuse,uitvlucht;-ed hand. verl
hopper;voedingskanaal, l
eiding;zij,
draaide hand;-ed nam e.gefingeerde
rivier, -tak'
. txz
lrzzeral vetweider'
la4r/zcr.lzijlijn (v.spoor)(ook:-line); naam;-ed purehasw schijnkoop.
ook = feeding bottle.
feintI znw., schijnbeweging,-aanval,
stoot, voorwendsel;list;to m ake a
feelc1) ww.,voelen,gevoelen;bespeu- of ...ing, doen alsof, voorwenden
ren (v.invloed enz.);zichgevoelen;
(beltasten,bevoelen; aanvoelen;zie
te...; ww., een schijnbeweging enz.
ook feeling; we - ..., wij zijn van
uitvoeren (naar,at,upon,against).
gevoelen (oordeel)...;this,we -,is..., feint II,ruled -,zie faint.
dit is naar onze m ening..o; - dam p feltdlspar,veldspaat.
(soft,smooth),vochtig (zacht,glad) felieitate,gelukwensen (met,on).
aanvoelen; - deeply (keenly), zeer felieitafion Lgew.?'
zzç'.1, gelukwens.
getroffen zijndoor,onderden indruk felicitous.gelukkig (oedacht,gekozen,
zijn van;- stronglyon (thequestion
Fevonden,uitgedrllkt).
of), zeer geprononceerde gevoelens felxcity, geluk, zegen; gelukkige zet
hebben om trent; the consequenees
(vondst, uitdrukking, gedachte,
(effects) make themselves keenly felke
uze).
lI zna'.vel,huid;- m onger,huidenfelt.de gevolgen laten zich duidelijk
koper.
gevoelen (zijn duidelijk merkbaar);
one's Way (ground), het ter- fellI1,berg (fn eigennament'
,hogeheirein verkennen, zich voorzichtig
de (in N .-Eng.j.
oriënteren; zie ook confident adJ'
., 1el
l IH ww.,(neerlvellen;plat zomen;
-ed tim ber, zie znœ.; znw., het geSllre, e.a.
velde hout; platte zoom .
cu) verbind., - (ahout) after, (rondltasten (zoeken) naar; - for, zie - fellah trzzç'.: fellaheen, fellahs),fellah:
Egyptische boer.
after;ook:voelenvoor,tedoen (medelg.
lijden,sympathie)hebben met;I(do felloe. ve
z(
nfc.
:ke
makke
,en
kam
er
, anfell
ow
no
t
)
I
l
ke
.
.
.
i
ng,
i
k
he
b
ge
e
n
(
we
l
)
de
r
e
ge
lig
) vanre
paa
raa
,d'
wede
rlust...; - like velvet.als flllweelaangade,evenknie'
,1id (v.genootschap);
voelen;- out of it,zich nietin zijn
m ede...'
,kerel, vent; - eountrym an,
element (thuis)gevoelen;I (do not)
up to it(up to ...ing),zie ,
x,like; landgenoot; - feeling, m edegevoel;
- member, passenger (traveller),
ook: ik gevoel mij niet geschikt
worker,m edelld,-reiziger,-arbeider;
(in staat) om ...; - with a person,
m et .
iemand medevoelen.
ww., geli
jkmaken, -stellen (met,
th).
b)znw.,gevoel,tast; (het) aanvoelen; felwi
lowship,gemeenschap,Omgang;deelsoft to the -,zie touch b,).
feeler, voeler, voelhoorn, tastorgaan;
genootschap; kameraadschappeli
jk-

-
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elly
heid, col
legialiteit (gca'.: good
genoot-, broederschap.
felly, zie felloe.
felon? m isdadiger.
felonious, misdadig; snood.

.

fervour
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fenny, m oerassig mOeraS....
ferm ent ZnW., gist, g.m iddel; gisting

1.
ln

(ook /fg.); fz,œ., (doen) gisten (ook
jig.j,fermenteren'
,-ing process,gistings-, broeiproces; -ing vat (tub),

lelony,(zware)misdaad.
felspar,ziefeltdlspar.
leltznw.,vilt;vilten hoed;adj.,vilten;
ww.,vilten,tot v.maken (worden);
met v.overtrekken (dekken,bekleden);-ed c10th, v.laken.
jelting, Yl
'lt.
,viltwerk.
felueca,feloek:kustvaartuig (M iddell.
Zeej.
lemale, vrouwelijk, vrouwen...'
, holle
(muntlstempel;- labour,vrouwelijke
werkkrachten'
,zie ook screw c)znw.
feme(jur.)vrouw;-eotulvert,gehuwde
v.; - sole, ongehuwde v. (ofjuridisch daarmede gelijkgestelde).
fen, moerastland),Ven' berry, ZL
@
d
cranberry.
fenee znw., (omlheining, schutting,
hek, heg, haag; Lgemeenz.j helertshuis); (fechn.) beschermer,geleider;
zieook fencing;tosit(be,stand,stay)
on the-,dekatuitdenboom kijken;
to eome down (to deseend) on the
right side of the -,zich bijde winnendepartijscharen'
,-season(time),
gesloten jacht-, vistijd'
,- wire,zie
fencing; f
,
pf
zz.,omheinen,af-,om l'asteren, insluiten (ook: - about, in,
round,up);beschermen, beschutten
(tegen,from,against); pareren (ook
jig.j;Lgemeenz.jhelen,ingestolengoed
handelen;- (one'sanswer),eenslag
om den arm houden; - off (out),

gistkuip.
lerm entable, voor gisting vatbaar,aan
g.onderhevig.

open.
feneing, omheining, -rastering; m ate-

-m an,v.m an;œœ.,Overzetten,-halen;

riaal daarvoor; - wire, ijzerdraad
v oor o.
fend, afweren, -houden (gcœ.:- off,
away); Lscheepv.j afhouden; - for

fertile, vruchtbaar, rijk (aan, O1.
, in,
ookjig.j.

ferm entary, ferm enteerloods.

fermentation,gisting Lookjig.j,fermentatie,broeitïng).
ferm entative? gistend, gisting veroorzakend, glstings....
fern, varen,varenkruid.

ferrate,ijzerzuurzout.
ferrel,zie ferrule.
ferreous,ijzerhoudend,ijzer....
ferretIznw-,fret;(/fg.)speurder'
,fcm.,
fretten'
, (/fg.) (nalsnuffelen; - for,
snuffelen naar; - out,ver-,uitdrijven; Opsporen,uitvissen.
lerlr
etII,zijden ofkatoenen lint,floretint.
ferriage: overvaart':vee.rgeld..

lerrie, igzera..,-aexë il.zuur,- oxjae,
ij@oxyde.
ferrieyanidw rood bloedloogzout.
ferriferous, ijzerhoudend.

ferro,
concrete, gewapend beton;
- eyanide, geel bloedloogzout; -

manganese, mangaanijzer'
, - tungsten,wolframijzer;- type,fotografie
op m etaal.
feprous, ijzerhoudend;- sulphate,ijzervitriool.
ferruginous, ijzerachtig, -houdend;
(ijzerlroestkleurig;-earth,ijzeraarde.
ferrule, beslagring,bus, dop tom stok
afweren, -houden, af-,uitsluiten'
,enz.).
round the point,er om heen draaien; ferry znw., veer, overhaal'
, veerrecht;
- with, pareren (
railway -, - hridge,grote veerpont
v.vraag enz.).
jeneeless, niet omheind (
omsloten),
(voor treinenl;-boat,v.boot,-pont;
Overv aren .

fertility, vruchtbaarheid.
fertilization, vruchtbaarm aking.
fertilize, vruchtbaar maken;fertilizing
onesell, voor zichzelf zorgen.
fender, schutplank, -bord; haardrand;
agents, bem estingsstoffen.

Lscheepv.j afhouder,stootmat,wrijf- fertilizer, (kunstlmest,meststof.
lerveney, gloed,vuur Look jig.j.
fervent, vurig Look jig.j,heftig.
fervour,hitte,gloed,vuur Look fig.j.

hout; - bolt, kopbout.
fenks, afval van walvisspek.
fennel, venkel.

fester
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lester ww-, (verlzweren; (verlrotten,
(inlkankeren; doen zweren; znw.,
verzwering: (jig.)kanker.
festoon znw., festoen, guirlande; f
'
fzm-,
m et festoenen enZ.tooien.

fiddle

le(n) (duidt een kleiner aantal aan
dan,,some''):
'visitorswere-,erwaren
slechts weinlg bezoekers; - and 1ar
he
tweenyziefarc);-know ...,slechts
weinigen weten...; a - know ..., er
zijn er enkelen dieweten...;a good Lgemeenz.j,heelwat,nietweinigetn);

feteh c) fcf
zz., (aflhalen; behalen; bereiken; opbrengen (v. prijs); (/fg.)
trekken,pakken,effect m aken,aanno -er than 13 horses,niet m inder
dan 13 paarden'
,not a -, heel wat,
z
et
t
e
n,
O
p
ga
ng
br
enge
n
(
v.
pomp)
;
-i
ng, pakkend, aantrekkelijk; inniet.weinigte);some -, enkele,een
nem end; - and earry, apporteren,
paar;the -, de enkelen,de mindervoor knechtje spelen; - a harbour,
heid, de ingewijden enz.; every eenhaven bereiken;-way Lscheepv.j, days,eensin een paardagen;in (the
speelruim te(
hebben, heen n Ykeer
eourseof) a -days,within a - dayss
schudden v. onsolied bee
vestigde
tim e, binnen enkele dagen;zie ook
ook compassc)en far #); last lllc)en next ca).
de
l
e
n)
;
zi
e
ering aantal.
away, zie way; ook: losraken; fewness, geringheid,g'
aseo, fiasco.
down (gemeenz.j,neerslaan,-schie- ffiiat
znw., fiat; besluit, bevel; to proten; drukken (v.prijzenl; this -es
us in som e m oney from tim eto tim w
videwith one's- (forpayment),fiatdit brengt zo nu en dan w at op; teren; - in bankruptcy, ul
r beveltot
faillietverklaring'
, - money tdrzàcr.l,
o
ut
,t
e
vo
or
s
c
hi
j
n
hal
e
n;
doe
n
ui
t
kom en; - to windward, oploeven; ongedekt geld in circulatie'
, ww.,
fiatteren.
up: ophalen (ook fig.); (inz.Amer-)
blilven staan,stil-, ophouden;eindi- lib znw.,leugentje'
,ww.,jokken.
, (jig.)
gen;(scheepv.)ankeren,(ergens)aan- fibre, vezel, draad;textielvezel'
leggen;inhalen (v.tijd).
aard,karakter'
,md cod,vloktzoutqlb)z
nw.,truc,kunstgreep,list;(scheepv.)
vis;- silk,kunstzijde.
(of the sea), afstand van hoger fibril,vezeltje;vezeldraad.
wal.
fetid, stinkend.

fibrin,fibrine:plantenvezelstof.
fibroid, van vezelachtige structuur.

fetish, fetisch fook jig.).
fetor, stank.
fetter znw., (voetlboei,keten,kluister
(ook jig.j; ww., b'oeien, kluisteren,
belemmeren,binden (ook jig.j.
fetterless, ongeboeid;(/fg.)vrij,onbelem merd.
fetstl
e,in good (high, fine) -,in uittekende conditie.
feud 1,vete,vijandschap.
feud II,leentgoed).

fieelle, touwkleurig.
fichm fichu.
fiekle, wispelturig, grillig:onbestendig.
fickleness, wispelturigheld, enz., zie
fickle.
Hctile, aarden, lem en; kneed-, vorm baaè,plastisch'
,- art,ceram iek.

fibroin,fibroïne:zijdestof.
fibrous,vezeltachtlig,vezel....

fietion, verdichtinq, verdicht verhaal;

verdiclltsel,verzlnsel,fictie.
feudal, feudaal,leenroerig.
fictional, fictie..a,verdicht.
feudality, leenroerigheid; feudaal stel- fietitious, gefingeerd,fictief,schijn...,
nagem aakt, onecht; voorgewend,
sel.
vals; - assets, fictieve bezittingen;
fever znw., koorts; (k.achtige)opwin- bi
ll,zieaccomm odation bill;- nam w
ding; in a - of expeetation, in k.achtige spanning;at--pitch, Op het
gefingeerde (aangenomen) naam; -

hoogtepunt (/fg.);fcf<z.,koortsig ma- peison, fictieve persoon; - stoeks,
niet-volgestorte aandelen.
ken (worden).
fietive, scheppend'
, fictief, gefingeerd.
leverish,koortstachtlig.
feverishness,koortstachtligheid.
fid Lscheepv.),slothout,draaier;splitshoorn.
feverous!koortstachtlig (inz.fig.).
.(
.beurst-,
few, welnigetn); a -, enigetn),enke- fiddle znw-, (gemeenz.t viool'

fiddle-laddle
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gemeenz.t middenkoers; Lscheepv.),
the -s, de sliligerlatten;to play first
(seeond) -,de eerste (tweede) viool
spelen;œw'.,- at(about,with),beuzelen (spelen,friemelen)met (aanl;
- away one's time,zijn tijd verbeu-

zelen;fxddling',beuzelachtig,peuterig.
fiddl
e-faddle znw*)beuzeling,wissewas'
J
e, gewauwel,
. beuzelaar,
' a,
d)'
., beuzelachtig'
, fcf
4'., beuzelen, prutselen'
,
pelzteren.
,

fiddley Lscheepv.j,bovenste stookruimte, ketelruim schacht.
fideicom m issary, fideï-com missair.
fideieom m issum , fideï-com mis: erfstelling over de hand.

fidelity, (geltrouwtheidl; natuurgetrouwheid,waarheid'
,- bond (guarantee, insurance), ZW guarantee
insurance.
fidgetznw.,zenuwachtige gejaagdheid,
onrust, ongedurigheid'
, zenuwachtig
(gejaagd)persoon;mf
zz.,zenuwachtig
(onrustig, gejaagd) zijn (doen,maken) (over,over).
fidgety, zenuwachtig gejaagd, ongex durig.
fidueiary adJ'
.,fiduciair'
,vertrouwens...;

(banklnotes,ongedektbankpapier;
- cireulation(issue,noteissue),flduciaire circulatie'
, zie ook loan c2);
AnW., vertrouwenspersoon; bewaarnem er.

field c), veld (ook fig.j, (stuk) land,
akker, terrein (ook jig.j'
, coal, diam ond, etc. -, kolen-,diamant- enz.
veld; oil -, petroleumterrein; to
abandon the -, het veld ruim en; to
covera wide-,een ruim arbeidsveld

be
slaan,eengrootgebied bestrijken;
to hold the -, zich staande houden,
hetveldbehouden;allesbeheersen (v.
vraagstuk e.d.); to keep (maintain)
the-,hetveldbehouden,nietwijken;
to win the -, de zege behalen; of adivity (operations, enterprise),
arbeidsveld,terrein (vanwerkzaamheid);(wide)-ofvision(view),(luim)
gezichtsveld; - bean, tuinboon; day (/ïg.), ,,grote''dag;- glasstes),
veldkijker'
,- man (cs.
s.),acquisiteur;
t
he
s
t
af
f
qor
ee
)
?
t
he
men in the
(cssur.), de bultendienst.
bjmetvoorz.,in the -, op hetterrein'
,

figure
roleum terrein;
in this oil- , op dit,pel,
the crop in the -s, de te velt
le staande oogst;to be inthe-,ook m eedoen

(aan wedstrijd enz.); any company
in the -,iedere maatschappijwelke
zich op dit terrein beweegt, iedere
concurrerende m ..
, in the - of, op

hetgebied (terrein)van (/ïg.);somebody has been in the - before him ,
iem and is hem vö6rgeweest'
,to leave
one's rival in possession of the -,

het veld ruimen voor zijn mededinger; to (be) beàtten) out of the -,
het veld moeten (doen) ruimen.
fierce,woest;hevig,heftig,felLook v.
oppositie, concurrentie enz.), On-

stulm ig.
fierceness,woestheid,enz-,zie fierce.
fieri facias L
ook'
. svrit of -'
, ajgek..

fi.fa.),beveltOt executie.
fiery, vurig qook jig.j.vlammend,opvliegend'
,lichtontbl'andbaar;vuur....

file-railLscheepv.j,belegbank (om mast,
pomp enz.).
fifty-fifty (Amer.ojgemeenz.j,on a tge.. :6/5e) basis,gelijkelijk,ieder
voor de helft, op den grondslag
van gelijkheid.
fig,vijgteboom);- tree,vi
jgeboom .
fightçcf
,
p.,vechten,strijden(met,tegen,
voor, with, against, for; om,for);
bevechten,-strijden,-kampen,vechten (
strijden)met(voor,tegen,over,
om); - the cause of, strijden voor;
- oness way, zlch een weg banen,
zich er doorslaan;- baek,terugdrin-

gen;- down,bestrijden,onderdl'
ukken; - off, (aflweren; terugkrabbelen; - it out, het uitvechten; - up
against,worstelen tegen;zieook finish

:),lone, quarrelznœ.,shy l;znw.,
gevecht,strijd;strijdlust;to make a
(brave) - for?(wakker)strijdenvoor;

to show -,zlch te weerstellen,geen
kam p geven.
figm ent, fictie,verdichtsel.

figuration, vormtgeving), vorming;
voorstelling, afbeelding, type; configuratie; ornamentering.

figurative,figuurlijk;beeld-,bloemrijk;
figuratief, em blematisch.
figure c) znœ.,figuur, gedaante, ges
talte, vorm; patroontje, werkje,
beeld; afbeelding, illustratie, figuur

figured
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fill

**
o to bite (Knaw) a (ajgek.. fig.); cijfer; prijs, bedrag, file I znfc., A?ltIl,
getal; -s, ook: katoenen stof m et
onbegonnen werk doen;
f
g
e
me
e
nz
.
)
,
- brush,
werkje (patroontje); an ineome of
vijlborstel; eutter,vi
jlenfive -s, a five - i., een inkom en
m aker; -kapper; --cutting w orks,
tussen f 10.000 en f 400.000;markv.makerij:-kapperij;ww.,(af-,biJ'ling -, merkcijfer;plaster -, gips- vijlen; (/zr.) polijsten, fatsoeneren'
,
zie ook fillngs.
beeld;to make(eut)ahrilliant(poor)
-, een schitterend (armzalig)figuur file 11 c,)znw-,lias,map,briefordener,
rol, dossier,geordende docum enten,
maken; to make a (some) -, van
zich doen spreken, figuur m aken;
couranten enz.;-s, ook'
.archief; for
to bebad (good,quiek)
.at-s,slecht your -s,voor uw archief,
'(uplon -,
(goed, snel) kunnen rekenen;at a
gerangschikt'
,inhetarchieftdossier);
gedeponeerd;the eopieson - in this
low (high, redueed) -, tegen lagen
office, onze copieën, de irlOnS ar(hogen,verlaagden) prijs; whleh is
difficult to set down in -s, hetgeen
chief aanwezige
to keep a PerSOn's nam e On
iemands naam
moeilijk onder cijfers iste brengen;
zieook round c):to run intofour -s,
ge
not
ee
r
d
houde
n;
t
o
place (put) on
in de duizenden lopen;a person of(on one's -s),opbergen,(in volg(veroud.j, een man van aanzien;zie
orde)bewaren;- case,briefordener;
ook go tza);- head(scheepv.j,scheg-, - perforator (punch), perforator
stevenbeeld'
,(/ïg.'
)stroman;-maker,
(voordocum-).
m odeleur.
btœ+.,aanrijgen,liasseren,rangschikken, (
btww.,afbeelden,voorstellen;zich voorin volgorde)bewaren, opberstellen fook: - to oneself); met figen; deponelzen, indienen (ook v.
guren enz. versieren; van getallen
aanklacht) (bij, with a person, at
b
fcijfersïvoorzien,prijzen;(ïnz.Amer.)
an offieel;överleggen;zieook filing'
,
ecijferen (op,at),(uit-,belrekenen
- an applieation (for), een aan(ook: ,
-,out,up); figurez'
en, paraisvrage indienen (voor); - one's
seren,voorkom en,aangetroffen worbalance sheet (petition),ziepetition
den;op den voorgrond treden;zieook
znfc.'
, - a elaim, een vordering instellen; we are, therefore,filing our
figured'
, - as, voorkomen (paraisseren) als; optreden als; doorgaan
papers in thematter,wijzullen der.

voor; statistics in whieh cotton -s
very largely, een statiqtiek w aarin
katoen een voornam eplaatsinneem t;

halve niets m eer ter zake verrichten, de zaak dus als afgehandeld
beschouwen.
file 111,gelid;file,queue.
filem ot,feuille m orte:bruingeel.

in the books at (for)..., te boek
vo
or een bedrag'van;- on (Xrzzcr.). filiation, afstamming (van,from),verrekenen op; - to one's eredit, in
wantschap; (verltaktking),afdeling.
iem ands credit staan; it -s out at fl
liform, draadvormiy.
(Amer.: lIp tol...,het komt op...; filigrane, filigree, flligraan, cantille-,
draadwerk.
- up (zdf#.),optellen.
ligured, be-, gewerkt,gebloem d, m et
-

staan voor, in deboeken paraisseren

figuren'
, - dim ensions, ingeschreven
m aten.

figurine, beeldje.

filagree, zie filigrane.

f
ilament,vezelttje);(gloeildraad.
filam entary,draadvormig,draad....
lilam entous, vezelig.draderig.

filing,- cabinet,brieven-,loket-,kaarten-, archiefkast'
, - system,archief-,

Opber
gsysteem; docket(pigeon-hole)
system,loket-s.;flat docket (dossler) - system,dossier-s.;flat(horizontal) - system, liggend opbery-

systeem '
, vertical - system , vertlcaal o.

filature, (het) zijdespinnen;zijdespin- filings, vijlsel.
nerij.
fill c) ww., (zich) vullen,vol maken
filbert, hazelnoot.
(worden, lopen, raken); vervullen,
filch f
%
gcrzzccnz.),kapen.
bekleden, bezetten (v.ambt, post,

Tiller
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vacature); voorzien in (vacature); filoselle, filoselle, flor
etzijde.
(fzzz. a4?zàer.l uitvoeren (v. order, lilter znw-, filter, filtreer; - eircuit
Lradioj,,ww.
zeef
kring'
, paper, filtreercontractl; (doen) zwellen, volbras,filtreren,zulveren;doorsen (de zeilenl; vervalsen (inz. v. papier'
zijgen, (doorlsijpelen; - (tllrough),
kat
oenweefsel);zieook filling;that-s
the bill, datvorm tden hoofdschotel,
doorsijpelen;Ljig.juitlekken'
,zieook
filtering.
is het enige van belang op hetprogramma),(d??zer.) dat voldoet aan lilterahle, filtreerbaar.
alle eisen,is precies wat we m oeten fi
ltering,- apparatus (maehine), filhebben; - in, in-, aanvullen'
, dichtstoppen, -gooien;- in eargo,vracht

bijladen (ter vulling van holten);

treertoestel;- c10th,f.doek;- paper,
zie filter znf
z,.'
,- press, f.pers.

111th,vuil (ook jig.j.

in an amount, een bedrag invullen'
, fi
lthiness,vuiltiglheid Look jig.b.
- i
n a eheque, een cheque invullen'
, fi
l
thy, vuilLookjig.j;,zi
e ook lucre.
iltrate znw., filtraat'
ww., filtrepen.
vgl.x,up; - out, (zich)vullen,vol l
(-ler) worden, zwellèn; ta4?zzer.l = fntration, filtrering.
inable, beboetbaar.
- up; - up, (zicll) geheel vullen, f
l,laatste,eind...,slot...:beslissend,
beslaan,innemen'
,aan-,bij-,invullen; flna
,
(dichtlstoppen,dempen;dichtslibben'
, definitief,finaal,in laatsteinstantie'
- up eargo, zierwin; - UP a colum n
bindend (v.uitspraak);zieookfinally;

(form,spaee),een kolom (formulier,
ruimte) invullen; - (up) a loan
(zc!#.), een lening voltekenen;- up
wat
er (scheepv.), water innemen;to
be -ed with orders, volop orders
he
bben;
ziec)
oo
k.
gap, measure c,),
role,xvant
,e
a.
b4z
nw.,vulling;(/fg.) bekomst; eoup,
aanvulling,bladvulling.

- aim (objeet), amount, decision,
des
tination, issue (result), settlem ent, ete., eillddoel, -bedrag, -beslissing, -bestem m ing, -resultaat,
-af
rekening enz.g
' this deeision is -,
van deze beslisslng kan nietworden
deeision of this
teruggqkomen; the
Court Is - and eonelusive, van de
beslissing dezer rechtbank is geen

liller, vuller; vulsel; plam uur' stophoyer beroep mogelijk; zie ook
bolling-point, dividend :),examinwoord;-(s),binnengoed (v.sigaren).
fillet, haar-, hoofdband; (
verlband, ation,judgmentc,
),say bj,e.a.
strook;lijstt
je);(vislmoot;ingeperste finality, eindtoestand, beslissendte)

daad (woord);afdoendheid;(het)binlijnop boekband.
filling, (het) vullen, enz., zie fillc,
); rde
nd zijn, bindendheid; - is not
eaehed, het laatste woord is nOg
vulsel,op-,aan-,bijvulling;plam uur
niet gesproken.
(ooà:- up);inslag (v.weefsel),bin- final
ly, ten slotte, ten laatste, eindenenwerk(v.sigarenl;appretuur'
,ook=
weighting'
, with one- ofoil,éénm aal
lijk;voorgoed,definitief,afdoend.
nce znw.,financiën;financie-,geldmetoliegevuld;- station,(benzinel- fina
wezen; financieel beheer; -s, finanlaadstation; --up eargo, ballastlading.

ciën, geldm iddelen'
, sound -, solied

beheer'
,zie ook captain znw.en m infill
ip znw.,knip (metdevingersl;(/fg.)
aansporing, prikkel, spoorslag, stii
s
t
er
1
, - Act(Bill),Middelenwet'
'
,
- bi
ll, ook = accom m odation bill; mulus;to give some - (to),ookïstimulerendwerkenop;ww.,(weglknipcompany,financieringsmaatschappij
(inz. v.termijnbetalingl'
, - stamp,
pen; aansporen, aanzetten, stim ul
effectenzegel'
,fz?m.,financieren,fonderen,oyfrlssen.
filly, m errleveulen.
sen verschaffen voor, (geldelijk)befilm znw-, vliestje), huidje; aanslag;
strijden;geldelijk steunen,financieel
film;waas;draad,vezeltje'
,ww.,(als)
beheren; (zcf#.) geldzaken drijven;
m et een vlies bedekken (
bedekt
they- themselves,zijbestrijden alles
uit eigen m iddelen.
worden);(verlfilmen;- reel,film rol.
financial, financieel,geldelijk,ge1d...;
filmy,vliezig;ragfijn;wazig.

fine
van het kapitaal; everything found,
the eostwillbe less than ..., allesgeassistanee, f. (geldelijke) hulp (bijrekend zullen de kosten nOg geen ...
stand);in - eireles?in f.kringen;in
de geldwereld;- crisis,f., geldcrisis;
bedragen;zieookfaultc),m arketca),
sur
y,
use
diffieulties (embarrassments), f. ca)
veret
bi
nd.
,-aga
ca)
,way c),e-a.
in,weervinden;- back,
moeilijkheden;- means,f.middelen

finaneier
affairs, financiële, geldzaken; -

(omstandigheden);- news,f.,beursberichten;- (newslpaper, financieel
blad!beursblad;- oil(gemeenz.j,geld,
bedrljfskapitaal'
,-operations,f.transac
ties:- part (seetion), f. rubriek;
position,f. positie,geldelijke omstandigheden;the Com pany's - position is as strong asever, de f.positie

der Maatschappijis krachtiger dan
ooit; - standmg (status), solvabiliteit, f. positie; - statem ent. staat
(stand) der middelen; - straits, zie
,w

terugvinden;- for (jur.), beslissen
ten gunste van;- for (against)the
plaintiff,den eis toewijzen (ontzeggen),den eiserin het (onlgelijk stellen;- oneselfin (everything),(alles)
zelfbekostigen (aanschaffen);wewill
-you in ...,wijnemenaluw uitgaven
voor voor onze rekening;thissum
hasto - him in everything,van deze
som moet hij alles bekostigen; zie
ook c1); - out, ontdekken, kom en
achter,nagaan,opsporen;betrappen;
to try and - outallaboutit,trachten
er alles van te weten te kom en.

difficulties; - stress, f.druk; stringeney,geldschaarste' - system .
geldwezen'
, - year, boekgaar, dienst b)znw.,vondst;sure- (
gemeenz.),plaats
waar iets (iemand)stelligwordtaan(
j
aa
r
)
.
finaneier zzzf
c.:financier,geldm an'
,geldgetroffen.
gever, -scbleter; f
zzfc. (zcI#.), finan- findable, vindbaar.
cieren; L
Amer.jzwendelen'
,- out of, finder, vinder; zoeker (aan kijker of
afzetten, afhandig m aken.
fototoestel).
, aan- findin6, vondst; conclusi
find J,1) f'cfc., vinden; bevinden'
e; (jur.) beslisslng, uitspraak; -s, bevinding,
treffen, ontdekken; zoeken; bezorgen, halen, verschaffen, voorzien
conclusie, resultaat (waartoe men

van, zorgen voor,bekostigen;(jur.)
is gekomenl; ookL benodigdheden
waarvoor de werkm an zelfm oet zorverklaren,beslissen,zie ook ca);zie
ook finding'
,we - thatweom itted ...,
gen.
in -,kortom ,ten slotte.
wij zien (bemerken)(het'blijkt),dat fine Ix
I'znw ., (
wijverzuimden...;how doyou - ...1, fine '
!'x
geldlboete;to puta-on,
hoe vindt u, wat is uw bevinding
een boete leggen op;f
zzf
J/.,beboeten
omtrent...?;-eorrect,accoord (juist)
(
we
ge
ns
,
f
o
r
l
;
be
t
a
l
e
n
voo
r recht of
benoeming.
bevinden;it wasfound (1 found it)
impossible (neeessary, ete.) to ..., fine I11c,
)adJ'.,mooi,schoon,prachtig,
het bleek (mij) onmogelijk (nodig
uitstekend'
,fijn,zuiver;gevoelig;fijn
enz.)om ...;itis found to pay.het
(v. goud, zilver enz.); g'
eaffineerd,
blijkt lonend (te zijn); we - (that)
gezuiverd'
,gold (of)22earats-,goud
m
et
e
e
n
ge
hal
t
e
van
2
2
karaats'
,
i
t pays,we - it (to) pay,hetblijkt
ons, dat het lonend is; - oneself,
one- day,(eens)Op een goeden dag;
zich bevinden'
, zichzelf bedruipen;
distinetion, fijn (scherp) onderzichvanzijn roeping (kracht)bewust
scheid'
, - middling (ordinaryly goed
w orden; - oneself in,zich bevinden
gemiddeld (ordinalrl;- (trade)paper
(verkeren)in;- oneselfforced to...,
(bills). prima (puike)wissels;bjw..
zich genoodzaakt zien om ...; to be
mooi;to grind -, l
'ijnmalen;zie ook
wellfound(ineverything),(van alles) cut c1)en cu);znfc., mooi (droog)
goed voorzien zijn, zie ook qa);all
weder;20 % -,20 % stof(bijkolen);
lound,alles vrij (inbegrepen); board
ww.,(aflklaren (zcf#.,ook:- down),
and lodging lound, met (vrije)kost
zuiveren,(aflfineren,frissen;- away
eninwoning;they -partoftheeapital,
(down,off),fijn (doen)uitlopen:toezijverschaffen (foul'
neren) een deel
spitsen'
,geleidelijk (doen)vermlnde-
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fire

return when x ct
ren; fijner (kleiner,dllnncr)maken
l with (when you
(wordenl;- down to,neerkomen op. have -ed with it),nagebruik teruyz
e
nde
n;
we
have
bj samenst., - arts, fraaie kunsten'
,
-ed with it,wijzign
- art publisher,kunstuilgever;- art
er gereed m ede.
reposztory, k.handel; - eut. fijne b) znw., einde, slot; voltooiing; afwerking; appretuur; satinering'
, gesnee (v. tabak); --draw, onzichtbaar stoppen (naaien); dun uitreka
che
ve
e
r
dhe
i
d;
hi
gh
(
po
or
)
-,
z
orgken'
. - - drawing,stoppage'
,--llrawn,
vuldige (slechte)afwerking'
,ofindifuiterst fijn (dun); fijn (uitlgespon- ferent (poor, good) -, vrij slordig
nen (ook jig.j;--spoken,glad van
(slecht,goed)afgewerkt;to fightto
a -, tot het einde doorvechten,het
tong; --spun, fijn (uitlgesponnen
ui
tvechten.
Look /fg.
);--still,distilleren uit bijproducten der suikerraffinage.
flnisher,afwerker,appreteur,(/fg.)laatfinezless.fijnheid.enz.,zie fine lIIf
z); ste stoot, genadeslag; dooddoenel'.
(degreeof)2.:gehalte(v.edelmetaal). finishing,- eoat, laatste laag (v.verf
finery 1. opschlk.
enz.);- industries,bedrijven van befinery II. affineer-,frishaard.
werkte artikelen;to givethe- stroke,
finesse znw.,sluw-,geslepen-,handiy.
den genadeslag toebrengen; to give
heid,list,kneep,finesse'
,f
zzœ., listlg
(put) the - touchtes) to, de laatste
te werk gaan (met); dtlorlist enz. hand leggen aan.
verkrijgen; - away, weggoochelen; finnan (- haddoek),gerookteschelvis.
- i
nto, door list enz.brengen tot. fi
nny,gevind;visrijk,vis....
finger znw., vinger. to burn one's -S fiord,fjord,fjord.
(/'
k.),zich de v.sbranden;to have a fir, dentneboom) (ook:- treel;denne- i
n the pi
hout; white -, vurenhout; - apple
e (in it). er de hand in
hebben;to lay (put) one's- on,den
(eone),pijnappel'
,-wood,vurénhout.
vi
legg
opï
(
/a
fg.
);bowl
gl-(
ass
e c) znw., vuur (ook jig.j; brand;
vinge
nger
rko
me
,nto
'
z
ve
at
one(
's
s)
3. lirg
loed, hitte'
, a - broke out, er brak
ends (tips),op zijn duimpjekennen; brand uit;to catch (take) -, vuur
zie ook snap c),wind llc),e.a.;(vlam )vatten (ook.
/ïg.
);toextinguish
the -,den b. blussen'
, to set - to,in
mark (print), v.afdruk; to the , between two -s, tussen
nails(tips).op en top;- post,hand- b. steken'
wijzer;f
'
pm.,betasten,bevoelen;aan- tweevuren;damage(Ioss)by-,brandnemen (v.omkoopgeld e.d.).
schade; in ease of -, bij (in geval
fingering, breiwol.
van)b.;risk of-,zie x risk;on -,
finieal, finicking, flnikin, overdreven
in b.;(jfg.)brandend (v.verlangen
precies, peuterig, gekunsteld, kiesenz.),opgewonden;the factory was
keurig.
on -, de fabriek stond in b.;to set
finish c)ww., eindigen,voleindtiglen, on -,in b.steken'
,zie ook fuelznw.,
voltooien,afm aken,de laatste hand
hang q),iron c),miss,smokec),e.a.
legyen aan, afwerken'
, appreteren; b4 ww.,aan-,ontsteken,in brand stes
atlneren(v.papier);ophouden(m et); ken (gerakenl;(doen) ontvlammen,
opgebruiken, -m aken;zie ook finishvuur (vlam) vatten; (uitlbranden;
1 ç, ,afgewerkt;geacheveerd;volbakken (v.stenen,aardewerk);eesten
m aakt,; that -es lt all, dat doet de
(v.tabak);drogen (v.thee);stoken;
deur toe;to have -ed writing, ete.,
(oven enz.) van brandstofvoorzien;
klaar zijn met schrijven enz.;-ed
(
aflvuren,schieten; (jfg.)aanvuren,
artiele?afgewerkt artikel,
'in the -ed
'

state,ln afgewerkten toestand; - hy
giving in,eindigen m et toe te geven;

in,uitlopen op;- off,(beleindigen,
besluiten;de laatstehand leggen aan,
-

afwerken, -maken; ophouden; - up,
afwerken;- up with,besluiten m et;to

w akkeren, -hitsen, in gloed zetten'
,
zie ook firing; oil--d boilers, met

oliegestookteketels'
,Lgemeenz.uff#r.:l
- away, van wal steken, van leer
trekken;-off,inzeesturen (v.brief),
bestoken met (circulaires enz.l;lanceren (v.op-ofaanmerkingl;- ollt

firing
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lv4?e
zzdr.l, zijn congé geven, er uitgooien; - up, in vuur geraken,vuur
vatten,npstuiven (over,bij,atl;-d
with (/ïg.),in vuur voor.
c)rseame
nst.,
- account, brandschadekening'
, --and-burglar-prool, -

and-thief resisting, b.- en inbraak-

vrij;- alarm,b.schel;- annihilator,
Z1.
e
extinguisher'
, - arms, vuurwapenen'
,- bar,roosterijzer;--blast,
b. (plantenziektel; - blight, ziekte
inhop;- box(ehamber,ehest),vuurkist (v.stoomketell;- brand,brandend stuk hout; (jig.j stokebrand;
brick, vuurvaste steen; bridge,
vuurbrug'
,- brigade,b.weer:- bueket, b.-, blusem m er'
. - clay, vuurvaste klei; - cock, zie x,plug'
,-

eompany, zie - office; --damaqed,
doorvuurbeschadigd'
,-damp,mljngas; - departm ent, afd. brandassurantie (v. verz.-miJ
'); t.
zlrz?
,
cr-l, zie
brigade'
, - dog, vuurbok; - door,
b.deur; - engine,b.spuit; - eseape,
b.trap;reddingstoestel'
,- extinguisher, b.blusapparaat; --fighting appliances, b.blusm iddelen; - foam ,
schuim brandblllsmiddel;- foam apx,

paratus,schuimbrandblustoestel(-inrichting); - guard, vuur-, haards
chelm ; - hazard (assur.), b.risico;
hose, b.spuitslang; - insuranee,
verzekering tegen b.schade, b.assu-

rantie;-inslzrancecompany(office),
zie '
v Office; (set.of) - irons,
haardstel'
, - kiln, vuurvaste oven;
- I
adder, b.ladder;- lighter, vuurm aker;
office,
-m an, b.weerm an ; stoker;
b.assurantie-, b.waarborgmaatschappij:- pail,zie ,v bucket;
- pan, kom foor;- picket, b.piket;
- place, stookplaats, vuurhaard,

haal'
dstede;- plug (ajgek.:F.P.),b.kraan;- point, zie r
w test; - policy,
b.polis; - premium , prem ie van

b.assurantie; --proof, adJ'
., b.vrij:
vuurvast'
,f<Jf
zJ.,b.vri
jmaken;- raising, b.stichting;- resisting, b.vrij,
vuurvast; - risk, b.gevaar, -risico:
- sereen, b.scherm ;- serviee,zie brigade; - station, b.weerkazerne;
- stone, zie '
w brick;- surface,verwarm d oppervlak; - teazer,stoker;
-

test,b.proef,(vaststellingvanhet)

first

b.punt (verbrandingspunt): temperatuur waarbij petrf
nleum , na aanraking met vuur,bljjtbranden,vgl.
flash point; - tile, vuurvaste tegel'
,
trap, gebouw zonder voldoende

nooduitgangen;- tube,vlampijp'
,wall,b.muur'
,-wood,b.hout;(pieee
of)-work,(stuk)vuurwerk'
,-works,
vuurwerk'
,(jig.)vertoon;tx4?zzcr.,gemeenz.)plotselingehausse;-worker,
vuurwerkm aker.
firing,(het)(aflvuren,enz.,zie fireb);
brandstof;roestschimmel(intabaksplant).
firkin, vaatje' ook: gewichtseenheid
voor kaas in den groothandel.
firm 1,firmatnaam); the - of X, de
firmaX;underthe-of...,Onderdetn)
firmatnaaml...;zie ook partnership.
firm 11 c) adj. en bQ'
w., vast,hard;
vast,llecht,stevig,Onwrikbaar,flink,
vastberaden,standvastig:trouw (aan,
to),vast(v.offerte,1)od,voornemen,
opinie, regel, markt, basis, prijs);
pri
jshoudend;-erwith moreinguiry,
vasterm etmeer vraag;-ly eonvineed
(determined), vast overtuigd (besloten);to hold (remain)- to a principle, vasthouden (zich houden) aan
een beginsel;rateskeep -,de koersen
handhaven zich, blijven vast; zie
ook conviction,footing,ground Ic1),
offer c1),ca),è),oppose,stand c1),
tendency, e.a.
b) ww.,vast (stevig)maken (worden);
aandrukken, vaststam pen; - up,
vasterworden (v.pri
jzen).
firmness,vastheid,enz.,ziefirm llc).
firry, denachtig,dennen....
first c) adJ'., eerst;- board txzlzzzcr.l,
openingskoers;- ehop (Eng.-lnd.en
g
emeenz.j,prima; -t-lelass, eer
ste,
e.e soort,klasse,grootte:graadg
'prim a, eersterangs, superleur, ultstekend, vooraanstaand; to travel elass, e.e klasse reizen; --class
references (securities)! prim a refe-

renties (fondsen);the - comer, de
e.e de beste;(at) -(-) hand,eerstehands, uit de e.e hand; --hand
trade, handel in de e.e hand; of im portanee, zie N-rate;- open water

(ajgek.: f.o.w.), zodra de scheepvaartgeopend is;-rate,zieNt-lclass;
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ol --rate importance,van het hooglas;fiche;(gemeenz.uitdrukk.:) aIl is
- t
ste gewicht;--rater, e.e klas schip
hat com es to hisnet, alles is van

(gemeenz.kpersoon,voorwerp); at sight(view),op het e.e gezlcht; by

- available steam er,per e.e gelegenheid,m etdeeerstvertrekkende boot;

zijn gading; neither -, flesh, nor

good red herring; neither -, flesh,
nor fowl, vis noch vlees; I have
other - to fry,ik heb welw atanders

wewillseetothat-thingLgemeenz.j, tedoen;to judgeby the one-inthe
wij zullen dat het allereerst doen; sea, alles (allen)overéén kam sche- t
hingto-morrow (in the morning)
ren; zie ook queer adj. en stink;
is..., het e.e wat wij morgen(ochww.,(aflvissen;lassen (v.rails);kiptend)moeten doen is...; for the pen (v.anker); bewangen, schalen
tim e, voor het eerst; zie ook cost
Lscheepv.j; in het petroleumboorgat
broken werktuigen naar boven
ca):dividend:),quality,refusal,e.a. ge
halen; zie ook fishing; - for, vissen
b4 bQw., (het) eerst,voor het e.;nog
eerder,liever;ook = firstly;itm ay he
naar (ook jig.j;- in troubledwaters,
in troebel water vissen; - out, opyears (
g
e
me
e
n
z.
j
,he
tka
n
no
g
we
l
jaren duren; to eom e -, het e.kovissen Look jig.j,ophalen, (/fg.)uitmen;
(jig.)winnen,zijn mededingers btvissen; - up,
opvissen.
achter zich laten; - eom e, - seèved,
samenst.,- back (scheepv.),visreep;
die e. kom t, die e. m aalt; - and
bladder, v.blaas; - bone, v.forem ost,zie - of a1l;- and last,voor
g'
raa
t; - earver, v.tvoorsnijlmes;
earvers, v.m es en -vork' .,culen na;ooklallesbi
jelkander, door
ture, v.teelt; - eurer, v.zouter,-roelkandergenomen;- of all, (in de)
ker; - euring, het zouten (roken)
a
l
l
e
r
ee
r
s
t
t
e
)
pl
aa
t
s
,
vö6
r
al
l
e
s
(
al
l
e
n)
;
- Or last, vroeg of laat, te eniger
van v.;- eaters,zie,
v carvers;- flalke
tijd@
(#mdr.), v.droogrek; - flakes, ookL
c) znw., eerstte); eerste plaats,num- v.vlokken (in blik); - garth, zie
m er één; -s, seeonds, etc., eerste,
weir; - gip elger;- globe,v.kom;
- glue, v.lljm; - grapnel, v.dreg;
tweedeenz.soort(kwaliteit);wewere
the - to introduce this artielet wij
hook, v.haak;- joint (lccAn.),gelast belegstuk, gelaste stootkant;
hebben dit artikel het eerst lnge- kett
le, v.pan; - knife, v.m es; voerd,wijwaren de eersten diehet
m anure, v.m est;- m arket,v.m arkt,
invoerden;to be an easy -,gem akafslag; - m aw,zwem blaas'
,- m eal,
kelijk winnen;verreweg nummeréén
v.m eel; - m onger, v.verkoper; zijn;the - (ofexehange),de prima
oil, traan; - pendant, zie '
w back;
(-wissel);at- (zeld.atthe -),aanvankelijk, eerst, in het eerst (begin);
plate,lasplaat (v.rails);- pond,
from the (very) -, van het (allerv.vijver; - pot, aalkorf; - scrap,
e
e
r
s
t
e
)
b.
af
;
f
r
o
m
t
o
l
a
s
t
,
van
he
t
vo
afval; - sliee, v.
mes; (grote)v.b.tot het einde, van a tot z; the
schep;- sound,zie'
wm aw;- strainery
ofthe week,etc.tx4?
'
zzdr-l,hetb. v.schotel;--tail burner (jet),vleervan de week enz.
m uisbrander'
, - tainted, naar v.
firstly, ten eerste.
s
ma
kend
(
v.
koolenz.);- trade, v.11th, zeearm ; brede rivierm ond.
handel
,
'
t
r
ee (scheepv.j,zwalp'
,- trow el
, v.spaan; - w aste, zie x,
fise (zeld.j,fiscus,vgl.fiscal.
liseal adj., fiskaal; - agent tx4zzàcr.l, scrap; weir, v.weer.
betaalkantoor'
: - authorities, fiscus, fi
sher Lveroud.j,. visser'
, v-sboot; (gebelastingautorlteiten'
, - duties, fismeenz-)f 1billet;- boat,ziefishing.
kale rechten; - law, belastingwet; fi
sherman,visser; (zcJ#.)v.sschuit;-'s
- matters, belastingzaken, -wezen;
hiteh fscheenv.j,v.ssteek.
mines, staatsmijnen'- year,be- fishery,visserlj;visplaats;visrecht.
,v.recht;
lastingjaar; boek-,dienstjaar'
,znw-, fis-hing, het vissen; visplaats'
fiskaal.
boat, vissersboot; - fleet, visserslish c)znw.,vis;Lscheepv.jschaal,wang; vloot; - fly,kunstvlieg;- gear,vis.

-
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fix
Jishy
tuig; -gerei; - Tround, v.water;tenenz-);itisabad(good)-,hetpast
harbour (port),vl
s
sershaven'
,- line,
(
zit enz-)tslecht (goed);it*
zsa tiFht
- het zi
vissnoer;- net,v.
net;- rod, hengel
nauw;het sluit precles;
,
.
he
t
pa
s
t
(-roede); - smaek, visserspink'
,net,kan (er)nog net (ln).
taekle, zie - gear; (scheepv.j kip- fit H , stuip:toeval,beroerte; aanval,
takelê
' - water, .zie - gr.ound.
vlaag,bul;by -s (and starts),met
'
fishy,vlsachtig;v-ri
gk;vis...,.L
gemeenz.j
horten en stoten,bij vlagen.

verdacht, naet een luchke er aan; fiteh, (penseelofkwastvan)bunzing-

haar.
sm ell, v.lucht.
fltehet, fitchew, bunzing.
fisk,zie fisc.
.l
issile, spli
fitful, onqestadig,ongedurig,afwissejtbaar.
lend,grlllig.
fissility, spli
jtbaarheid.
lissure znw.,spleet,kl
fulness, ongestadigheid, enz., zie
oof,scheur;splij- fitf
itful.
ing;
;ittI
c)ww.,splijten,kloven.

b adj.,geschikt,bekwaam;bruik- fitment, (het) inrichten (uitrusten);

aar, dlenstig; passend, deugdelijk;
meubel (gew.zzze.l; -s,zie fittings.
behoorlijk, gepast, betamelijk; ge- fitness,geschiktheid,enz., zie fitlc).
zond,ingoedeconditie;tosee(think, fittage,provisie (fnz.in kolenhandel).
deem) - to..., het dienstig (nodig, fitter 1, passer, pasm aker, bankwerraadzaam) oordelen,aanlezdingvinker,monteur,(gaslfitter.
den om ,menen tem oeten...;I regret fitter II, m akelaar in steenkool.
that they should have deem ed - to fi
tting adJ'.,passend (ookjig.j,gepast'
,
znw.,-s,fittings,m ontagebenodigdlake up sueh an attitude, het spijt
heden, onderdelen, appendages;
mi
j, dat zij een dergelijke houding
hebben m enen te m oeten aannem en;
inrichting, meubilair; -s (and fixas
he may think (deem) -, al naar
t
ures),(winkellopstand;-room, pashet hem goeddunkt;physieally - for,
kam er; - shop,m ontagewerkplaats.
l
ichamelijk g'eschikt voor;not- for five, -s, --pereents (gemeenz.j, 5% publieation? niet voor openbaarm apapieren;-fold,vijfvoudig;--twenking geschlkt.
ties, obligaties of staatspapieren
.è
)f
,
pf
Jz., passend (geschikt, bekwaam)
welke 5jaarnadeuitgifteaflosbaar
maken?inrichten (voor,for,to);pas- worden en binnen 20 jaar geheel
sen (blj, op, voor); betamen; aanmoeten zijn afgelost.
br
enge,n,
monteren,(oplstellen,(op)- fix 1, moeilijkheid,klem; to be in an
zetten'
optuigen;voorzien,uitrusten
awful-, lelijk in de knelzitten.
), (zich) vestigen,bevestigen,
(van,met,with); passen,goed zit- fix 11 c,
vasthechten, -houden, -leggen, -m aten;zieook fitting'
,- nieely (to a T,
ken; vaststellen, bepalen (v.prijs,
like a glove) (gemeenz.),precies paskoers, tarief, salaris, datum , tersen; - in nieely,precies (erin) pasm il
*n,maatstaf,norm enz.),fixeren;
sen; mooi uitkomen (treffenl; - in
with,passen bij;stroken met (plan(oqlstellen, aanbrengen, installeren,
inrlchten; vast (bestendig) m aken,
nen enz.); kloppen met; this quite
-s in with what I have heard, dit
een vasten vorm geven;(doen)stolklopt m et wat ik heb vernom en;zie
len,verdichten,concentreren;(phot.j
fixeren;bevrachten,charteren;- the
ook picture J,
);- into,passen in;
responsibility (liability), uitmaken
on, aanpassen, brengen, -zetten;
- out,uitrusten (ook v.schip)(met,
wieverantwoordelijk (aansprakelijk)
is; how are they -ed for m oneyl
withl;inrichten'
,voorzien (van,withl;
zie ook rw up;--out (znœ.), uitrus(gemeenz.), hoe staat het met hun
ting; oneself to, ook.
. zich aanfinanciën ?
.;zie verder fixed en fixing.
passen aan; up, llitrusten, m on- bj verbind.
,- at E 10, vaststellen op
-

teren, aanbrengen'
, toerusten, inrichten'.

f 10; the m eeting has been -ed for
10th April, de vergadering is op 10

e) znw-,(het)passen (zitten,aanslui-

Aprilvastgesteld;-in (on)themem-

flam e
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ory, il'
lscherpen, in het geheugen fl
accid:slap Look jig.j.
Prenten;- On, aanpassen,-brengen, flaeci
dlty, slapheid Look fig-).
g I znw., vlag; yel
low (sick)
zetten;- (uplozl, vaststellen, be- flaof
quarantine,quarantine -,quaranpalen (v.datum enz.l;besluiten tot; taine
v
*
'
)
of
c
o
m
m
and, com m andozijn l
teuze vestigen op;- one's atv.; - of distress, nood-v.;to display
tention (e/es)(uplon,zijnaandacht
the -,de v.vertonell;to fly a -,een
(oog)vestlgen op;- (IIp) (Amer.oj
v. voeren; to strike the -, de v.
gemeenz.),regelen,schikken,in orde

brengen,opknaqpen;optouw zetten;
inrichten;voorzlen (van,with);(af)sluiten,(v. transactie, contract); up a notice,een bekendm aking aanplakken; - one up properly, iem and

behoorlijk van ltet nodigevoorzien.
fixable,bevestiybaar,enz.,zie fix lIc).
fixation,bevestlging,enz.,zie fix llc);
vastheid.
fixative,fixerend (
middel),fixatief.
fixature, cosm etiek.
fixed,vast (ook v.bedrag,activa,kapitaal, rente,coupures,datum ,uur,
kosten,prijs,salaris,maatstaf,machine,installatieenz.);onbeweegli
jk'
,
constant:niet-vluchtig (v.olie,zuur);
(techn.b vast, stationnair; Lscheepv.j
staand;- draft (l)ilI),traite zonder
respijtdagen; - it
lea, idée fixe; ïor
a - period, voor (gedurende) een
vaste periode; - sum, vaste (bepaalde)som ;zie ook deposittzu),interest llc),e.a.

strijken'
,- chart, v.nkaart;- staff,
v.gestok; - Mravmr? agitator; f
zzf
,
p.,
met v.n tooien (selnen).
flag 11 znw.,plavuis,platte vloersteen
Look -stone); ww.,plaveien'
,-ging,
plaveisel.
flag 111, slap (mat) zijn,slap (neerlhangen,verslappen,verflauwen,kwijnen, lusteloos worden; a -ging interest for ...,een kwijnende belangstelling voor.
flag 15+, lis, rietgras'
, rafel (aan hennep enz.).
flagging,zie flag 11.
flaggy 1,hangend,slap,m at,kwijnend.
flaggy II, rafelig'
,- ends, rafels.
flagitious,snood,schandelijk.
flagon, flacon, grote fles; schenkkan;
groot soortwijnfles.
flagraney, (het)schandelijke,enz.,zl
'
e
flagrant.
flagrant, schandelijk, verregaand,
scllreeuwend, tergend;flagrant.
flailznw.,(dorslvlegel;fzzfc.,dorsen.

fixedness,vastheid,enz.,zie fixed.
fixing, - hath,fixeerbad'
,- salt,f.zout; flair, flair.
-s (fnz.Anter.j,uitrusting, toestel; flake I znw., vlok, schilfer; sprankel,

toe-,bi
jbehoren;garnering,
fixture, alwat(spijker-,nagel-lvastis;
steunpunt; vaste klant (bezoeker,
gebrulker,verschijning enz.);artikel
(persoon)waarmeéemen opgescheept
fixits zie fixedness.

zlt; charter,bevrachting,vrachtcontract;gecharterd schip; -s, leningen

op korten,vasten termijn'
,opstand,

vonk;(dunne)laag;plaktje),flenter'
,
ijsschots; - ofsnow,sneeuwvlok;tobaeco, krultabakà - white, verfstof bereid uit zulver loodwit (in
vlokken);f
'
fzf
z7.,vlokken,(doen)(af)schilferen,(aflbladderen (ook:- off).
flake II, rek;droogrek (voor turf,vis
enz.);Lscheepv.j hangstelling.
flaky, vlokkig,schilferachtig.
flam znw.,praatje,leugen,bedotterij;
ww.(zeld.oj drzzcr.),bedotten.
flam beau, flambouw ,toorts.
flamboyant,vlammend,y'
evlamd;bloemrijk; kleurig,opzichtlg.

inrichting, vaste inventaris.
fizz, sissen,bruisen.
fizzle œœ., sissen, sputteren'
, bruisen;
- out, m et een sisseraflopen;fiasco
m aken,op nietsuitlopen;znw.,gesis,
gesputter'
,m islllkking,fiasco.
flam e znw., vlam ; vuur, hitte; in -s,
fizzy, bruisend,m ousserend.
in vlam m en,in brand; to be all in

flabbergast(genteenz.j,verbijsteren,beteuteren,verbluffen.
bbi
nesls
flabb
y,
a.pslapheid,enz.,zie flabby.
(oo/tjig.j,week,zwak.

a - for,vuuren vlam zijn voor;to
hurstinto -(s),in brand vliegen,opvlammen;ww.,(ontlvlammen;schitteren;vlam signalengeven;uitgloeien;

flam y
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flat

forth (out), opvlammen, -laaien;
chic;onecht;vals(v.geld),dieven....
(fig.s, zie - uP; - uP, Opvlammen; c) f
zzf
<z., (doen) flikkeren (schitteren);
(/ïg.) opvliegen, opstuiven;flaming
op-! ontvlammen; (voortlschieten,
eoal, vlam kolen.
(-vllegen); (draadloos) seinen (ver.
flam y, vlamm end, vurig,vlam m en....
spreidèn);(glasjabr.j(zich)vlak uitFlanders briek, schuursteen.
spreiden,in kleurverglazen;schutten
flange znw.,flens;ww.,van f.(flenzen)
(v.boten); - across, overspringen
voorzien,(omlflenzen.
(v.vonk;op,to); the thought -ed
flank znw., flank, zijde; to turn a
ae
ross me, de gedachte schoot mij
door het hoofd;- in the pan,ketsen,
person's -,iemand te slim af zijn;
W W .t flankeren.
(jig'
.) fiasco maken'
,- up (out),opflannel znfc.,flanel'
,-s,flanellen ondervliegen (/fg.);it-ed upon methat...,
kleding, pantalon, verband enz.;
het drong plotseling tOt mij door,
dat ....
eotton (milled) -,molton;c#j.,flanellen; çfzff
7., in f. wikkelen; m et f. flashi
ng-liqht,-point,zie flash tz).
wrijven.
flashy, scllltterend (doch onbeduidend
flannelette, katoenflanel.
of kortstondig);pronkerig.
flannelly, flanelachtig.
flask? flacon, (veldlfles, omvlochten
flap znœ.,(gelflap, (geltik;klep,flap, wi
ln-ofoliefles;(c#cm.)kolf.
overslag (v. enveloppe enz.); slip, flasket, kleine flacon enz.,zie flask.
pand, afhanrende rand,neerslaand flat c,
) adj.en bQ'
w.,vlak, plat;effen;
tafelfblad,lulk enz.;- hat,hoed m et
liggend;duideli
jk,bot,vierkant (v.
slappen rand; - table, klaptafel; wei
ger
i
ng
e
nz
.
)
;
flauw,laf(v.smaak),
window, opslaand dakraam ; f
zzf
zz.,
verschaald; saai. dof, afgezaagd;
flappen, klappterlen, slaan; neer-, flauw ,lusteloos,m at, gedeprim eerd
om slaan;- down,neerflappen,-slaan.
(v. markt enz.); dom, traag; zie
flare œœ., flakkeren, (oplvlammen, ook flatly; that is - Lgemeenz.j,
gloeien, flikkeren; (zich) buiten- daarm ede is het uit; to fall -, zie
waartsronden,bol(uitlstaan;flarinw
fallc,);keep-!,nietvouwen!;-ahaek
ook:opzichtig;- up,oplaaien,-vlam Lscheepv.j,tegenliggend,bak (v.zeil);
men;(/fg.)opvliegen,-stuiven;znfc.,
(/ïg.) (to be taken) - aback, stom
geflakker enz.. helle vlam (gloed); verbaasd (zijn);- car tx4mcr.l, zie
lorry; - failure, com pleet fiasco; blikvuur; (praallvertoon; (vliegw.j
iron, stri
fakkel; lam p, scl
l
sc
h,
platvi'
s'
,
l
i
j
n
wer
per
2
'
-up,
(ifc
hn.)
jkijzer'
,
opflikkering; vlaag; uitbarstlng (
platigzer;- lie,infame leugen;
v.
- nonsense,klinkklare onzin;- priee,
woede);--up liKht, stakcllicht.
flashc)znw.,opvlam ming,flikkervlam ,
uniforme prijs'
, koers metinbegrip
(oplflikkering,straal,schicht,glans; van opgelopen rente of dividend', vertoon?opzlen;inval;ta4.mcr.l kort
rate! uniforme (gemiddelde, niettelegrafzsch of telefonisch nieuwsvariérende,niet-progressieve)heffing
bericht'
, in a -, in een oogwenk; (prijs,premiel;- tint,uniforme tint;
in tlle pan? ketsschot: (jig.jfiasco;
- w age, uniform loon;zie ook filing.
-olhope,llchtstraal(/zg.);-ofliyht- bj Zn W ., plattte kant); vlak terrein,
ning, bliksem straal; - lam p, blltz-,
vlakte'
, m oeras, ondiepte,zandbank;
m agnesium lam p'
,
light, blitz-,
platboomd vaartuig;étaget
woning),
m agnesium licht'
,(scheepv.jbli
nkvuur
,
*
1
f
l
at
'
'
;
j
pl
at
t
e
mand;
(
g
e
me
e
nz.jsul.
schitterlicht; --light (advertise- c) f
,
cœ., (aflplatten,pletten'
, - aback
ment), lichtreclame; --light lamp,
Lscheepvj,tegenliggen (v.zeil);-out,
ziex,lamp;- point(test),(ontlvlamafnemen in dikte; txrzzdr.lmislukke
n ;-ting-ham m er, ete.,ziellatten.
(mingslpunt: temperatuur waarbij
petroleum brandbare gassen begint dj samenst.,--bottomed, pl
atboomd;
-,

.

afte geven,vgl.fire test;- powder,
bliksempoeder.

--eap, papierform aat 35 x 13 cm ;
--eateher, boerenbedrieger; --fold,

bjc#j.(gemeenz.j,opzichtig,pronkerig;

Opgerold,niet-gevouwen (v.stoffen);

llatly
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flexibility
-l
pl
at
ong,
dak;
zic .
-.
J
hSTa)rS*--roofed, met
(
r
ai
s
e
r
)
,
v.
ver
bouwe
r
;
growing
- -top des
k, bureau-m i(
r
ai
s
i
ng)
,
v.
bo
uw;
mi
l
l
,
v.
s
pinnerij;
- s
nistre, vgl. roll-top; -ways, -wise,
eed, lijnzaad'
, - thread (yarn),
plat, vlak,op den platten kant.
linnen garen.
flatly, vlak, plat; botweg, 'vierkant, flaxen, van vlas,vlas... vlassig.
rondweg; totaal.
flaxy, vlasachtig,vlassig.

flatness,platheid,enz.,zie flat c);ge- flay,villen, (aflstropen Look /ïg.).
drukte stemming (v.beurs).
flea,to be sent home (to eome away)
flatten, plat enz.maken (worden),vgl. with a - in one's ear,van een koude
flat c); (aflplatten, pletten; ver- kermis thuiskomen; --bite Ljig.j,
schalen;(/fg.)drukken;-inLscheepv.j, bagatel; ook:rode spikkel.
scherp aanbrassen; -ing-ham m er, fleam,lancet,vlijm.
pletham er;-ing-m ill, p.m olen,plet- fleek znw.,vlek, sm et;spikkel,sproet;
terij;-ing-roll,p.rol.
spattje); plek;f
'
</f
zz.,vlekken, (be)flatter 1, pletter; pletham er.
spikielen.
flatter 11, vleien, strelen; flatteren; flee,ontvlieden,(ontlvluchten(uit,aan,
ingtly), vleiend; geflatteerd; -et
l
from,before).
sample,geflatteerd m onster; - one- fleece zn$
<z., (schaapslvacht,vlies;œœ.,
selfthat(with),zichvleiendat(met). s
cheren (v.schapen;zeld.j;(jfg.)plukflatterer, vleier.
ken, het vel over de oren halen;
flattery,vleierij,gevlei.
- of,beroven van;zie ook woolc).
flattish,minofmeerplatenz.,vgl.flatc,
). fleeey, wollig, vlokkig.
fleer, zie sneer.
llatulenee (/fg.),opgeblazenheid.
flatulent (
jig.),opgeblazen.
fleet1, vloot?aantalvervoermiddelen
r; zwerm , schare;
flaunt f<'œ-, (doen) wapperen;pralen, van één elgenaa
pronken(met);(#?zzer.)= flout;znw., the Com pany's - of m otor ears,het
pronk,vertoon.
autopark derMaatschappij.
flaunty, opzichtig,pronkerig.
fleet II, inham , kreek.
flaveseent,gélend,geelachtig.

fleet 111, ondiep.

flavorous,geurig,smakelijk.
fleetI'
V, vlieten;heen-,voorbijsnellen
flavour znw.,geur (en smaak),aroma
(
o
o
/
t
: - away); (snel) voorbijgaan;
Look jig.), bouquet (v.wijn); (/fg.)
ing, ook: vluchtig,vergankelijk; tikje,tintje;ww.,geurig (smakelilk) the shr
ouds fscheepv.j,want verbinden; - (o1f) (
maken,geur(bouquet)geven,kruiden
:cA.),afschaken,overha
l
e
n.
(ook jig.j;sausen (v.tabak).
flaw I znw-,barst,breuk,scheur,zwak- Fleet Street, (centrum van)depers (
te
ke plaats Look jig-jk defyct,gebrek,
Londen);-er,journalist.
fout, feil,leemte Look /zg.en jur-); Flem ish, - briek,klinkersteen;- horsey
gietgal, -fout; there is a - in the
argum ent,die redenering gaatergens

nokpaard.
fleneh, flense, flinch znw., flens:reep
mank;ffzw'.,(doen)barsten,scheuren; w alvisspek;ww.,flenzen.
flesh znw., vlees; - brush, m qssage-,
(doen)bederven.
flaw II, rukwind, bui, wind-, regenfrotteerborstel; - colourted), v.
vlaag.
kleurlig); - glove, frotteerhandflawless, zonder scheur of breuk;zonschoen; f
zzic.,van het vlees ontdoen,
der fout, feilloos, smetteloos,onbeontvetten, (aflstoten; (/fg.)aanhit-

rispelijk.

sen; -ing knife, schaafijzer,stoot-

flawlessness,feilloosheid,enz.,zieflawmes (in leerlooierij).
less.
lleshiness, vlezigheid.
f
l
e
shy, vlezig, vlees....
flax,vlas;-hrake(breaker),v.braak;-

x (ajk. v. flexible),(electr.)snoer,
c
ombyv.hekel;-cultivation(culture), jlekoor
v.-bouw,-teelt;- dealer,v.handelaar;
d.
dresser, dressing, v.bereider,-be- llexibility, buigzaam heid, 0nZ.y zie
reiding; - fibre, v.vezel; - grower
flexible.
-

flexible
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floatage
flexible, buigzaam , soepel, plooibaar
a - at, een gooi doen naar; er van
langs geven.
(ook jig.j,handelbaar.
llint, kei-, vuursteen; to skin a -,
flexile,zieflexible;beweeglijk.
flexion,buiging,bocht.
kr
enterig (vrekkig) zijn; to wring
flexuous, kronkelend, bochtig.
water from a -, veren van een
llexure, zie flexion.
kikvors plukken; - glass, flintglas;
zzpyz., flikkeren; trillen, opflikstone,vuursteen.
flieker f
keren (ook ji
g.).
,znw-,geflikker,flik- flinty,(vuurlsteenachtig;steenhard(ook
kering,opfli
kkering (ook jig.j.
/Q.).
flier, zie flyer.
flipznw.,knip,tik,slag;ruk;?
4'f&z.,(wegl-

flight,vlucht(ookmetvliegtuig);vaart,
gang, loop;(
het)vervliegen (v.tijd);

knippen (met de vingers), tikken,

flim-llam, wissewasje; onzin; truc,

snede; ww., aan plakken (schilven,
zijden)snijden (hakken).

slaan;rukken.
reeks,schare,zwerm ;haverkaf;three flippancy,lost
lippiglheid,enz.,ziefliplocks in -, drie sluizen boven elkanpant.
der;tobein thefirstP vooraan staan,
ippant,lostlippig);onbezonnen,lichteen eerste plaats lnnem en; - of ll
vaardig,nonchalant.
capital, kapitaalvlucht; - of stairs, flit
, zw even,fladderen;weg-,heen en
t
rap (fnz. tussen twee overlopen); we
- of s
er trekken;voorbijgaan (v.tijd);
teps, bordes;trapladder.
Ldial.j verhuizen'
, -ting, vluchtig,
flightiness, grilligheid, enz., zie
ongestadig.
flighty.
itch znw., zijde spek, schijf, plak,
flighty, grillig,wispelturig;lichtzinnig. fl
streek.
flim siness, voddigheid,enz.,zie flim sy

flltter, zie flutter.

adj@
float znw', drijvendte) massa (voorflimsy adj.,voddig,dun,ondeugdelijk, werp); (houtlvlot;vlotter (in stoom onsolide, los, slap; nietig Look v.
ketel enz.), drijvende boei;drijver;
uitvlucht enz.),qrmzalig,-onbeduidobber; schepbord, schoep Look:dend; doorzichtig (/#.);znw. (gc- board); strijkbord (v. metselaar);
meenz.), zeer dun papler;copie (op
lagediepekar(wagen);vijlmetenkele
zeer dun papier); bankbiljettten); snede;on the -:drijvend,vlottend;
fzzfc. (gemeenz.j,copieën maken van
f
zzf
zz., (doen) drilven (vlotten), vlot
(op dun papier).
zijn (komen,maken); waaien,wapflineh 1, aarzelen, terugdeinzen,wanperen; (doen) zweven (ook/ïg.);drijven, dobberen; in omloop brengen
kelen, wijken (voor, from).
fllneh II, zie flench.
(zijn);uitstrooien,verspreiden (v.geflinders, flarden,flenters.
rucht); onder water zetten, overflingww.,werpen,gooien,smijten (naar, ström en;övervoeren,overwaterverat),
'snellen,vliegen,stormen;-aside
voeren;op touw zel,ten (v.planenz.),
(
away,by),wegwerpen,opzijgooien; lanceren,(helpen)oprichten(v.onderdown, neersmijten Look jig.); zie
neming); uitschrijven, lanceren (v.
ook gauntlet; - in, binnenstorm en;
lening); afbrengen, weder vlot maop den koop toegeven;zie ook t00th
ken (v.schip);zie o?k floating;the
Com pany was -et
l with a eapitalof
zzzm.;- oneself into, zich (met alle
kracht, energie) werpen op; - off,
f 100,000, de Maatschappij werd
af-, van zich werpen; ook:van het
opgericht (begon tewerken)meteen
spoor brengen; - open, Opengooien;
kapitaal van f 100.000.
table,geschikt om te drijven enz.,
- out,eruitgooien Look v.woordenlj floa
zie float,ww.
uitvaren(tegen,at);-over,zijn conge
(debons)geven;- to,dichtsmijten; floatage, (het) drijven;drijfverm ogen;
- up, Om hoog werpen;er aan geven;
zeedrift, wrakgoederen, het recht
laten varen; to be llung upon, zie,
daar
sche
pe
ntl
o
schipop;
bove
nl
as
ijpn.
stroom;deelvan
resource; znw., worp,gooi; to bave

lloatation

florid
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floatation. zie flotatioll'
, drijvende
(vlottende) toestand.
floater,vlotter?enz.,ziefloatf
zzfc.,ook =
floating pollcy;-s Lgemeenz.j,prima
effecten aan toonder(fnz.alsonderpand);ook.
.vlottende middelen.
,
floating, drijvend,enz.,zfc float fvm.'
- anchor, drijfanker' - bowl, d.schaal'
,- beacon, d.baken; - bridge,
schipbrug;pont; eapital,vlottend
kapltaal'
.- eharge,vlottend verband;
crane,zie rw derrick'
, - debt? vlottende schuld'
, - derriek? drilvende

kr
aanl,(bok)
;- tlock,.
drljvend dok;
- lunl
zie 'w capital;- gauge,vlotter; - goods, stomende (zeilende)
goederen;-ice,dri
jfijs;-light,lichtschip;l.boei;- line,lastlijn'
,- pier,
drijvendeaanlegsteiger'
,-population,
vlottendebevolking;- terms(rates),
condities voor stomende (zeilende)
goe
de;
ren;On terms,stomend (
lend)
zeitrade, handel in stomende
(zeilende) goederen; - wharf,zie 'w
pier; - wiek, nachtlichtje; - wood,
vlotllout;zieookassetsen policy 11:).
floccule, vlokje.
floeculent!lloeculous, flocculose, vlokkig.
floek I ZN,WJ., kudde Look e
/ig.), troep,
zwerm , schare, m assa' m aster,
schapenfokker; W?W7., - (together),

(samenlstromen (-scholen,-komen);

zie ook bird.
floek II, vlok, pluis; wolscheersel; -s

lighttin6), idcm :spreilicht,indirecte
verlichtlng met schi
jnwerpers'
,mark,hoogwatertgeltijtmerkl;-tide,
hoogwater, vloed; after - tide, achtervloed;m ade - title,navloed;f
<7f
z/.,

onder waterzetten,(doen)overstromen çook jig.); overvoeren, -laden
(met,- with).
, binnenstromen ()ig..
,
g
e
W
.
:
i
n)
;
t
o
be
-e
d,
onde
r
wat
e
r
staan.
floor c) znw., vl
oer, grond; bodem ,;
verdieping; zittingszaal; beurszaal'
t-d.zzzcr.l(loonlmil
zimum '
,first-.eerste
verdieping; tx4mcr.l beneden-v.;
ground -,beneden-v.,zie ook ground
lc);seeond -,twedev.;lx4?zzdr.leerste
v.;to get(obtain;have;take)the(.
4mdr.),hetwoord krijgen (itebben,
nemen); f
'
cf
v., bevloeren; (/fg.) uit
hetveldslaan,van zijnstuk brengen;
de baaszijn,verslaan'
,nekken;-ing,
ook'
. vloertbekleding); -ing tile,
plavuis,estrik,vloertegel.
b)samenst-,- ceiling Lscheepv.j,vlakwe
gerting);- c10th,znw., vloerzeil,
linoleum ;dweil;ww., m et v.zeilbedekken'
, - covering', v.bedekklng;
head Lscheepv.j,kim .
,- lamp,grote
schem erlalnp;- w
m at,v.
m at'
,- plan,
plattegrond (v.gebouw); - polish,
boenwas;- rider Lscheepv.j,kattenspoor; rug,v.kleedje;- timbers,
v.balken;(scheepv.jbuikstukken; trader tx4?'
?zer., beurst.j, voor eigen
rekening kopend fondsenm akelaar;
- watker t-d.?zzcr.l, zie shop walker.
lloorerLjig.,gemeenz.j,argument(nieuws)

(chem.j, vlokkige neerslag; - hetl
(mattress), vlokbed; - paper? pawaardooriem and uithetveld w ordt
pier vélu;- silk,floretzijde;zzdook
geslagen' netelig vraagstuk.
woolc).
floeky!vlokkig.
flo-pznw.,flap,klap;plof;bQw.
. ,tocome
floe, nsschots.
down, neerploffen; f<,œ.,flappen,
kl
a
ppe
n,
pl
of
f
e
n;
ne
e
r
go
oi
en;- down,
flog, (hard)slaan; (gemeenz.jovertreffen; -, a dead horse, belangstellillg
trachten te wekken voor een afgedanezaalt,m onnikenwerk doen;-ging
ham m er, voorhamer.
flonw geprepareerd papier voorstereotiepdruk.

neerploffen,-kw akken.
floppy, flodderig, los.

floral,bloemtenl-..l-pattern,b.patroon.
floreseenee,bloeitljd;bloei.
f
loret,bloempje;- silk?ziefloss.
lloriate, bloem versierlng aanbrengen
flood znw., vloed, stroom Look jig.t;
og;-d,gebloemd.
overstroming; stortvloed; in -, bui- lloneulture,bloem encultuur,hetbloem ten deoeversgetreden;overstroom d;
kweken.
- anehor, vloedanker; - gate,sluis- florieulturist,bloem kweker. @ *
deur;to open tlle - gates oï (.
/fg.), llorid,bloemrijk;bloeiend;ZWlerlg;OPzichtig.
de deur wijd openzetten voor; -

floridity
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floridity,floridness,bloemri
jkheid,enz.,
zie florid.
florilegium , bloemlezing.

florin,twee-shilling-stuk;(Netherlands)
-2 gulden.
florzst, bloem ist,bloemkweker.

fluent

from,voortkomen (-vloeien)uitqsupplies-edin (upon us),de zendlnggn
stroomden (ons)toe;- into,ook, uztmonden in (op);znw.,vloed,stroom
Look /ïg.);golving;overvloed; - of
l
anguage(talk,wordslywoordenvloed,
flux de bouche;to have a - of luek,

floss, zaadwol; ongesponnen (ruwe)
zijde;floret-,vloszijde Lookk- sllk). aldoor veine hebben; - point,vloeiflotation, oprichting (v.onderneming); punt(v.asphalt);- sheet(diagram),
uitgifte (plaatsing,lancering) (v.1ebewerkingsdiagram (v.grondstofin
ning,aandelen); vgl.float fcfc.
fabriek ofraffinaderij).
flotilla, flotille.
flowage, overstl.
om ing.
flotsam , zeedri
ft:drijvende wrakstuk- flower znœ.,bloem Look fig.en chem-j,
ken enz.,strandgoederen,
.oesterkuit;
bloesem; bloei; bouquet (v. wijnl;
- and jetsam, overboord geworpen
the - of...,de keur (pluk: bloem
lading,zeedrift; Lfig.j uitschot.
enz.)van...;- ofspeech,stiglbloemflounee I znw., volant, strook; (jig.)
pje;-sofsulphur,bloem van zwavel'
,
in -, in bloei; - basket, bloem enfranje;f
zzm.,metvolantsgarneren.
flounee 11 ww., ploffen,plonzen;sparmandje'
,- bed,bloembed;- eulture,
telen,ploeteren;znw.,plof,ruk,flap.
zie floriculture; - zlursery,b.kwekeflounder I f'
f
zf
z,., ploeteren, flodderen;
rij; - pot, b.pot; - show,b.n-tenhakkelen;knoeien,stum peren;znw.,
toonstelling;- stand. jardinière; geploeter enz.
vas
e,b.nvaas;çr7ffz.,bloeien Lookjig.);
flounder II, bot,schol.
met bloemen (bloemwerk)versieren'
,
bloena (
-ed,ook.
.gebloemd;-ing tim e,bloeillour
Z
nW.
t
v.
me
e
l
)
,(
ge
bui
l
d)
m eel; poeder; coarse -, gries-,grof
tijd@
m .; -'bag, m .zak; - barrel, m .vat; flowerage,bl
oei;bloementschat).
botullter,ln.zeef(machine);- box flowerer, bloeier.
(
dredger), m.strooier; - lolt, m .- floweret, bloempje:
zolder; - m erchant, m .handelaar; foweri
ness,bloemrljkheid (ook jig.).
- mi
ll,m .m olen,-fabriek;- m illing, flowery,bloemri
jk Look jig.j,gebloemd;
m .fabricage'
, - sack, zie bag; bloemten)....
sieve,zie '
w botullter;- worm,m.- fluctuate,schom m elen,op en neergaan,
afwisselen,fluctuëren;weifelen;flueworm;ww.(zdI#.),metm.bestrooien;
t-4zzzcr-lmalen.
tuating, ookL onvast, veranderlijk.
flourishf<Jfc.,bloeien (ook jig.j,gedijen, fluetuation,schom m eling,enz.,zieflucfloreren; (sierlijke) krullen maken;
tuate;fluctuatie'
,great (sharp,vioin bloemrijke taal spreken (over, lent.extreme) -s,grote (heftige)s-n;
liable to -s, aan s.n onderhevig;
upon);pronken met;-ing,bloeiend,
florerend, florissant;to be in a -ing
-s in (of) exchange,koers-s.n;- in
state,floreren,in bloeienden toestand
pricets), pri
js-s.; -s of the market,
verkeren'
, znw., zwaai, krul, haal,
market -s,s.n der m arkt.
versiering'
,bloemrijke passage,woor- flue 1,vlouw:schakeltvislnet.
denpraal'
,in lull -, in vollen bloei. flue II, dons,pluis.
lloury, m eelachtig, m elig'
, m et m eel llue 111, rookkanaal, vl
ampijp,vuurbedekt.
gang; boiler, ketelm et vuurganflout f
zlf
z,., beschim pen, bespotten,hogen.
nen;- at,schim pen op,spotten m et; flue 1Y, (zi
ch)verwijden.
znw.,spot, schim p,hoon.
flueney,vloeiendheid, enz.,zie fluent.

flow f
<zf
,
c., vloeien,stromen (ook jig.); fluent, vloeiend,vloeibaar (zcJ#.); onovervloeien;golven; wapperen,fladstabiel(zc!#.);vlot,vloeiend,vaardig,
bespraakt;golvend,bevallig,los;to
deren;with -ingsheet(sail)(scheepv.j,
ruimschoots,met ruim en wind; -ing
speak French -ly,to speak - F., het
tit
le, opkomend getij Look jig.j; Frans vlot (vloeiend)spreken.
Engels H andelswoordenboek
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fIy
fluey, pluizig,vol pluis.
toevloed van gel
d;- deck (scheepv.t;
fluff znw.,dons,pluis,w ol,stof;vlokgladdek;- drilling,spoelboring (-bo-

(zoutelvis;f
zzœ.,pluizen,donzig(zacht, ren) (bQ'petroleumwinningt'
, - keel
wollig) maken.
Lscheepv.j,kielplaat'
,--riveted, verz
onke
n
ge
kl
onke
n;
s
ys
t
e
m
, spoelfluffy, donzig,pluizig,wollig.
boorsysteem .
fluid adJ'
., vloelbaar, niet vast; qasvor
mig; vloeiend; (/ïg.) beweeglljk; c)adj.,overvloedig (voorzien van,in,
- draehm , 0,
035 d1; - ounee, 0,281
of),boordevol;royaal(met,of),voordl; - compass, vloeistofkom pas;
spoedig;effen,gelijk (met:with);to
znw.,vloeistof,niet-vast lichaam .
be - (ofmoney), goed biJ kas zijn;
fluidify, vloeibaar enz. m aken, vgl.
f
lo notbegin a paragraph - with ihe
m argin, but indent.begin een alinea
fluid adj.
lluidity,vloei
baarheid,enz.,ziefluidc#j. niet gelijk met den rand, maar
fllAke 1,leverbot,zuigworm ;soortaardspring ln.
appel;(
sckeepv.jankerblad,-hand. fluster fvfc., zie flurry fvçfJ.; zich dl'uk
fluke 11 fgemeenz.j, bof,meevaller;a
bew egen, druk doen; znw.,agitatie,
m ere -.stom geluk;çç
?fc.,doorlouter
ge
jaagdheid,opwinding:to getinto
a -, zenuwachtig worden, in oplluky
geluk
Lgeme
verekr
nzi.
jj
ge
,do
n or
(ber
st
eom
iken enz-).
.

ltregen enz.,geluks....

geluk Ver-

schudding geraken.

schip;cannelure,
llute,fluit;f.tbrood)
, ;f.

flume (ïnz. Amer.j znw-, waterloop; groef,plooi; (schietlspoel;ww.,canravijnbeek'
,ww.,,jflumes''aanleggen, neleren, groeven, ploegen, plooien;
- d paper, gegol
door ,,flum es'' laten toestrom en.
fd karton.
, fladderen,
flummery L
gemeenz.j,mallecomplimen- flutter fzzf,f7., zie flurry fzzfzz.'
ten, onzin.
dwarrelen,flakkeren, (doen)trillen'
,
llummox Lgemeenz.t,van zijnstukbrqn- znw-,zieflusterznf
zz.;(gemeenz.jyok,
gen; (X??zcr.) de zaak er aan geven. speculatie;sensatie;(elfdgf
z7.)trilllng;
flum p ww.,ploffen,sm akken;- down,
to have onegs (a) - on Change,ook
neerploffen, -smakken; znw., plof,
sm ak.

flunktey) (gerzzecn.
z-), pluimstrijker;
(Amer.), onervaren beursspeculant.
fluor, vloeispaat.
fluoresee, fluoresceren.
lluoreseein, fluoresceïne.
fluoreseence, fluorescentie.

eens wat,Wagen aan de beurs; to
m ake a
sensatie m aken; to be

(put)in a > gejaagd (zenuwachtig)
zi
jn (maken); zie ook dove cotte).

lluvial, lluviatilw fluvio-, rivier...; fluvial insuranee,r.verzekering.

flux znw., (het)vloeien,vloed;stroom ,
vloed (ook jig.j'
,(voortdurende)wis, sm eltmiddel'
, - ant
l reflux,
flurry znw.,(windlvlaag,bui;agitatie, seling'
zenuwachtiye drukte, gejaagdheid; eb envloed (ookfig.j;tobein astate
tz1rzzdr.lklelnehaussebeweging;schui- of-, aan herhaalde wisseling blootming (derverfstofbijhetkatoendruk- staan;- oil,vloei-,verdunningsm idken); ww.,zenuwacktig maken,agi- del; of m oney, geldomloop;fP(C.,
teren,in verwarring brengen.

vloeien;sm elten.

flush c)ww.,gutsen,uitstromen,-spui- lluxion,vloeiing,vloed,fluxie;(method
t
en; door-, weg-, uitspoelen; (/fg.) of) -s, differentiaalrekening.
overm oedig m aken, aanvuren, op- fl
y c) znw-,vlieg;(het)vlieyen;v.afwinden;effen (gelijk)maken;voegen
stand;v.wiel;vleugel(v.splnmach.);
(v.muur); -ed with suecess,in den
uitlegger(v.drukpers);onrust(v.uurroesvan(overmoediggewordendoor) werk);klep (v.kledingstuk);lengte,
het succes.
baan (v.vlag);(door vliegen veroorbjzzàœ-,(plotselinge)toevloed (stroom, zaakte)plantenziektetn);katoenafval;
on the -,vliegend,in gang;a - in the
toeneming,aanwas);molenvliet;opwinding, roes, overmoedigheid, opointment, roet in het eten; a - on
the wheel, een druk-,gewichtigdoewelling; frisheid, kracllt; doorspoeling; - of m oney, ruim geld,rulme

ner;to break a - on the wheel, veel

flyer
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foil
kracht verspillen aan een onbedui-'
(
z
e
i
l
)
;
j
i
b
b
oom,
j
aa
gho
ut
;
maehine, vliegmachine'
, - Seotehm an,
dende zaak.
sneltrein Londen- Edinburgll;- stabjww.
,
vl
i
e
ge
n,
omvl
i
e
ge
n,
vl
uc
ht
e
n,
ontvluchten; laten vllegen, oplaten,
tioner, colporteur; - visit, vluchtig
zoek.
besturen (v.vliegtuig);(laten) wap- loabe
l zr
peren,voeren (v.vlag);in stukken
lœ.,veulen;œçfzz,(v.)werpen.
vliegen, barsten'
, zie ook flying; to loam znfzz.,Schuim ;zie ook fire foam ;
fzrf
e
rz.,sclluilnen.
let -, (aflschieten, Ljig.j er op los
foamy, schuimend.
s
l
a
an
(
t
r
ekke
n)
;
t
he
b
i
r
t
l
i
s
(
has
)
flown, de vogelis gevlogen;to make fob 1,bedotten;- off (uplon, aansmeren; - off with, afschepen m et.
money -,met geld smijten;- high

(/fg.),hoogvliegen;

the Atlantie, foh 1'
1 (f.o.b.),zie free ca).

over den Atl. Oceaan vliegen; - a foeal! brandpunts....
kite, een vlieger (
proefballonnetje) focalize!zie focus ww.
oplaten; een schoorsteenwissel trek- loeus ZnW. (
r?ze.:foci oj-es),brand-

ken; -. about (arounll), rondvlieZen;- at (uI)on), aanvliegen (op);

puntfookI
)ig.l,(/#.)centrum,haard;
ww., (zich verenlgen (als) in een
brandpunt; (zich) concentreren (v.
g'
edachten, aandacht); instellen (v.
lens), richten (v. kijker, het oog),
stellen (v.camera);samenvatten.

to let - at, uitvaren tegen, er Van
langs geven; - athighergam e, naar
hoger streven; - away, wegvliegen'
,
lrom,ontvluchten taan);- in the
faee of,trotseren,handelen (
iet,
sbe- fodder ZnW., droog veevoeder; fcœ.,
voederen.
weren enz.)tegen ...in;- into a pas-

eion (rage),woedend worden; - off fog I znfc., (dikke)mist,zware nevel;
(at a tangent), zie tangent znf
zz.;
fnhot.jsluier'
,a dense(thick)-,(een)
chte mist; - bank, mistbank'
,- out, opstuiven, uitvaren (tegen, dl
bell, m .klok,-bel; m-bound, in m .
at);- upom zie - at;zie ook crow,
gehuld'
,doorm .opgehouden ;- horn
handle c,),pitch 11 znw.
d)
c) Jd/'.(gemeenz-j,uitgeslapen.glad.
(siren,trumpet),m .hoorn;- signal,
m .signaal;to be in a -,ernietsvan
samenst.,--away (/fg.),wispelturig,
van den hak op den tak;--blow,
begrijpen,in hetduistertasten;œfc-,
vliegenei;--blown,doorv.n bevuild;
(als) ln mist hullen; mistsignalen
plaatsen (langs spoorlijnl; (phot-j
(
/
f
g.
)
bes
met
,
'
bo
okr
bo
ek
(
doos
)
m et kunst-v.
n;--by-night, wie m et
sluieren;(/fg.)hetspoordoen verliede Noorderzon vertrekt,
'--by-niTht
zen, in verwarring (van zijn stuk)
brengen.
eorporation (z1??zcr.), ondernemlng
van twijfelachtig gehalte'
,- eatcher fog II, etgroen,nagras.
(eage), v.nvanger,-val;- flaptper), fogger 1, beambte belast met de zorg
v.nklapper;- leal, schutblad,ook =
voor m istsignalen.
x sheet;- net,v.ngaas,-net;- paper, foggerII,t'
ussenpersoon (in den i
jzerv.npapier;- press,snelpers'
, - sheet,
handel).
(vliegend)blaadje; --speckted), zie fogginess?mistigheid,enz.,ziefogyy.
v bl
owtn);-vswi
teh,.zfcx flaptper); foggy,mlstig,neveliq(ookjig.j,dulster,
- t
rap, zie '
catcher; - wheel, v.vaag;(phot.j geslulerd.
wiel;- wisk,zie x,flaptper).
foible,zwak,zwakke zijde,z.punt.
flyer,vlieger'
,lx4rz/er.lexprestrein,-sto- foilznw., foelie (v.spiegelofJuweel);
mer; voorspinrnachine; (beurst.,ge- w atiets beterdoetuitkomen,achtergrond; verfoeliesel; verkeerd spoor;
meenz.) conjunctuur;tx4r?zcr.lstrooibiljet;ook = f1y wheel.
Lveroud.) tegenslag, nederlaag; qold
flyin6: - boat,vllegboot;- hoom, zie
(tin)-,bladgoud (-tin), goud-ltln-)
- Jlb; bridge, noodbrug;gierpont;
f
oelie;tobe(f
orm)a - to,beterdoen
with - eolours,m etvliegende vaanuitkomen;fcf
&?.,foeliën;af-,verslaan,
dels,met vlag en wim pel;- ground,

overtreffen,het onderspit doen del-

vliegterrein'
, - jib (scheepv.), jager

ven;van zijn stuk brengen;verijde-

foison
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len; (beter) doen uitkomen, reliëf
geven aan.
foison tç
?droud.l,Overvloed.
loist,- intto)? (bedrieglijk)in-,onderschuiven, lnlassen, binnensm okkelen; -ed-up aflair, zwendelzaakje;
(off)(uplon,aansmeren,indehanden stoppen;-upon,ook:toedichten.
fold 1, schaapskool; kudde;f
'
fzf
,
c., (a1s)
in een s.opsluiten,kooien.
fold 11 znw.,vouw,plooi,kronkelting),
kr
euklel);(het)vouwen;aantalstrengen in garen;ffJœ.,vouwen;wikkelen,
hullen (in, in); zich laten vouwen;
zie ook folding; baek, om vouwen;
(IOWR, Om VOuWel1; tOeVO1lWel1; @vep,Om -,dubbelvouwen;- up, op-,
dichtvouwen.
foldable,OP-,sam envouwbaar.

folëer,vouwer;vouwbeen LookLpaper-);
vouwblad, (reclamelvouwsel, map,
dossier;(pal of) -s,lorgnet.
folding, opvouwbaar, vouw...; - bel
l,

lood

term voot') volgen (op,na), navolgen;- in,ziestep b),track c,)znw.,
wake l; - on, blijven volgen; v.
op;zie ook - (uplon; - out,opvolgen, voldoen aan, uit-, doorvoeren; tot het einde doorvoeren

(uitwerken)2 -ing out this line of
- up, van nabijv., nagaan'
, voortzetten,vervolgen;(nader)ingaan op
(zaak, vraag); uitbuiten, benutten
(v.voordeelenz.);- up a elue(hint),
* -ing up Our
ee
n vingerwijzing V@)
letter of ..., in vervolg OP OnS
schrijvenvan...;--up letter,vervolgbrief;we shall- them atterup closely,
wijzullen diligentblijven (dezaak in
hetooghouden);- upby(with),laten
v.op;- up a letterby (with) a call,
een brieflaten v.door een bezoek;elose (uplon, direct v.op,op den
voet v.; -ing (uplon, ook:in aansluiting aan.
thought..., ln dezen gedachtengang;

veldbed;- box,vouwdoos;- cam era, follower, volger, volgeling, aanhanger.
klapcamera; - ehair, vouwstoel; - following adJ'.,volgend;the - numbers,

doo
rts),dubbele deur,vleugeldeuren;
(poeket) rule, opvouwbare duim-

stok; - table, klaptafel.
foliage,gebladerte;bladversiering,loofwerk.

Joliate adj., bladachtig, blad...; ww.,
zich inbladen(lagen)splijten'
,foeliën;
tot dunne bladen pletten;m et loofwerk versieren'
, foliëren; -d, ook:
bladerig,bladvorm ig.

foliatiow splijting,enz.,ziefoliate fcœ.
folio zrtœ., folio; f.vel'
? foliant,f.boek
Look: book in -).
,(7ur.) 72 Look 90,
Amer.100)woorden (v.e.documentl;
in -, in f.;- verso (reeto),f.verso
(recto);ff
,f
zz.,foliëren.
lollow c),volgen (op);(nalvolgen;achtervolgen;volgen (v. methode, gedragslijn enz.);opvolgen (v.instructies enz.l; uitoefenen (v. beroep);
begrijpen,volgen(v.redenering,spreker);zieookfollowing;as-s,alsvolgt;
it-s(doesnot-)that...,hieruitvolgt
(niet), dat...'
, invoiee to -, factuur
volgt; the week -ing, de daarop
volgende week;zieook law c),lead
11:),suit,1,e.a.;m-copy, volgcopie
(per namailverzonden).
bj verbind., - after, Lnadrukkeljke

devolgende(onderstaande)nummers;
breeze(sea),van achterinkomende
wind (golf); znw., the -, het (de)
(onderlvolgendetn);the - isa listof
(are examples of)...,hieronder (onderstaand) volgt een opgave (een
aantalvoorbeelden)van ....
folly, dwaasheid; veel te kostbaar gebouw e.d.(gew.meteigennaam,à
?(jf
J.:
Midland Baxlk's Folly).
foment, (warm) betten; Ljig.)voedell,
kweken, koesteren; aanstoken.
fom entation, betting, enz.,zie foment.

fond, his -est wish, zijn liefste wens;
to be - of, veel houden van,verzot
zijn op;he-ly hoped (imagined)...,
hij was zo dwaaste hopen (zich te
verbeelden) ....
fondant, fondant.
fondness,verzotheid (op,01);voorliefde,
f gehechtheid (voor,aan,of).
ont
, oliehouder (v.lamp); (veroud.of
a4mcr.
l = fount ll.
fontal,eerstte),oorspronkelijkte).
food,voedsel,spijs,voetdelr;voedingsartikel;-forrdleetion(thought,speculation, meditation), stof tot nade
nken (overdenking);tobe(furnlsh)
forseriousthought,ernstig teden-

fool
325
loot
ken ZOVPl1; - Adulteration A et,wet
foremost,zijn bestebeentje voorzetten;to putone's- in it,zich ver0P de vervalsing Van levensmidgalopperen,een flaterbegaan;zieook
delen;- eonstituents,voedendr be-

standdelen; - stuffts), voedlngsboard lc),cloven,holeznw.,regain,
e.a.
middelten), comestibles; - supply
(trade), levensmiddelenvoorziening ca)
voo
at - (hereof, of this),
hime
erotnde
rr
,z.,
onderstaand, onderaan;
(
br
a
nche)
;
va
l
ue
,
vo
edi
ngs
waar
de.
fool znw., dwaas;to be a - for one's
as per specilieation at-, volgens onpains, m oeite voor niets doen;to he
derstaande opgave;at(the) - ofthe
a -to, niethalenbij,niets zijn verpage (letter),onderaan de bladzijde
geleken bij;to makea- of,voorden
(den brief);-by-,voetjevoorvoetje
malhouden;to make a - of oneself,
Look /ïg.);on -,te voet;in werking
zich belachel
ij
k maken,zich dw aas
(
gaande,aan den gang);negotiations
aanstellen;a 's errand, een dwaze
are on - to...,erzijnonderhandelinondernem ing, onbegonnen werk; zie
gen gaande om ...; the projeetnow
ook foolproofen foolscap;ww.,dw aas
on - for...,hetthans in behandeling
doen;beuzelen,knoeien,spelen (met,
zijnde ontwerp voor...; to keep on
with);voorden mal houden;mislei- one's feet, zich staande weten te
den;- away,verbeuzelen,verdoen;into,verlokken tot;- outof, afhandig m aken,aftroggelen.
foolery, dwaasheid, dwaas gedoe.
foolhardiness, roekeloosheid.
foolhardy, roekeloos.
foolish, dwaas, m al.
foolishness,dwaas-,m alheid.

fooloeraey,heerschappijder dwazen.

foolproof, perfect, zo
'ingericht dateen
onervarene er m ede overweg kan,z6
dat het iem and geen verrassingen
kan bereiden, dat er geen fouten
mede kunnen gem aaltt worden, be-

drijfszeker; zö duidelijk dat vergissing ni
ofetmva
isn
vat
ting
de
wijs
uitgèsloten is;
zich
latende brengen, zich niets latende wijsmaken.
foolseap, foolscap: langfolio papier.
foot c1) znw., voet,ondereind,basis;
(bladlvoet;voet(12inch,30,18 cm);
(s),bezinksel,droesem,olie-,suikerafval;zie ook footing; 10 feet long,
10voet,lang;-ed,metpoten (voeten);
tofindone'sfeet,vasten grond (gaan)
voelen;to find (know) the Iength of
aperson's-,(te)weten (komen)wat
voor vlees m en in de kuip heeft,
iemands zwaklte zijde (leren) kennen;to Fet one's feetin,zich weten
in te drlngen;to keep one's feet, op
debeen bli
jven (ookjig.);toputope's
down, zeggen waar het op staat,
krachtig stelling nemen;to putone's
- doWn upon ahus
es, een einde aan
m isbruiken m aken; to putone's best

houden; to set on -, beginnen, op
touw zetten;to set a person on his
feet, iem and op de been helpen; to

tread (trample)under-,vertrappen,
metvoeten treden;zieookheavy :).
b) ww.,betreden;Lsomsjlopen,tevoet
gaan (gcf
z7.:-it);aanbreien (v.kous);
Lgemeenz. 0/ Amer.uïf#r.:) optellen
(ookL - up); - a bill, een rekening
betalen;- thebill,ervooropdraaien,
de kastanjes uit het vuur halen;
- up to, bedragen,komen OP.
c) samenst., --and-mout
h (disease),
m ond- en klauwzeer;- ball,voetbal;
hand, zie rw l*
lnl
*ng. - board, treeplank; trede;v.plank; - brake, v.rem '
? - bridge, loopbrug; - e10th,
tapigt'
, - gear, zie .
x,wear; -hold'
,
-

st
eun voordenvoet;Ljig.jsteunpunt,
basis,vaste voet; - lathe,m et den
v. gedreven draaibank, trap-d.; -

leaves,voetblad (tabakl;-lights!v.licht; - linings, v.band (v.zeil);-

m at, v.-,deurm at; - m ufî, v.nzak;
- note, noot aan den V.; - Pafe,
w andelpas; podium ; at a - paew
stapvoets; - path, v.pad; - pave-

ment,trottoir;- rest,v.nbankje;rope (scheepv.),paard'
,- rule,maatstok van 1 Eng. v.;- seraper, v.nschraper; -step, M.stap; to follow

(tread) x
-n one's -steps, iemands
v.stappen (voetspoor) drukken'
,stone, eerste steen; - stool, zie 'w
rest; - t
tabli.
ng,
eil);), V.
OO
m; (v.z
valve (echn.
v.Z
kl
ep
w aling
s

footaKe
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'

(scheepv.j,vlakwegel''
,-way, v.pad,

t'rottoir; - svear, schoeisel.
footag'
e. aantal voet.

foree
doen naet,het zou beter zi
j
n
i
ndien
hij....
, this is a question - M r X to
decide, in deze kwestie heeftde heer

footing, voetsteun,v.stuk;(jig.jvaste
X tebeslissen'
,itis not-ustojudge
v. (positie), steunpunt, houvast, **@; het*staat niet aan ons te beoorde
l
e
n.
basis'
,voet,verhouding;entréetgeld);
*@) for Our eompany to take
action at this stage would be ...,inoptelling (totaal)(v.koloml;to pay
(for) one*s -, admissiecontributie
dien onze maatschappij thans stappen zou doen, zou dit...; they w ill
(entrée) betalen'
, ookï leergeld beforward you a sam ple, Tor you to
talen Llett.en /fg.); on an equal ivitlz. OP V.van geli
jklleid m et' to
send on to ..., zijzullen u een monster doen toekom en, opdat u dit
plaee trapkl On an equal - (on a kunt doorzenden aan ....
of equallty) (with), gelijk stellen
(staan) (met); to obtain (gain,get) forage znw., voetdelr, fourage; (het)
a (firm, established) -, vasten v. fourageren; œœ., fourageren; doorkrijyen;onabusiness-,opzakelijken
zoeken,snuffelen (inh
,.
v.,ln zakelijke relatie'
,to put on a forasmueh,- as (zeld.otjur.),vermits.
neW -, OP andere leest schoeien; lorbear, zich ohthouden van, nalaten
on the sam e -, op denzelfden v.; on
Look - from); geduld hebben; -ing,
a WaK -, op v. van oorlog;zie ook
geduldig, toegevend; we eannot friendly en regain.
...i
nw wijkunnen niet nalaten,wij
footy, drabbig, dik; Lgemeenz.
j nietig, m oeten w el**@@
arm zalig.
forbearanee, onthouding,enz., zie for1
bear; geduld, verdraagzaamheid'
, to
gw.
,wa
èo,r) c)
voov
ro
ze
.,
voo
r;nt
ge.
durende'
,
Om * n aal'*
exereise -, geduld oefenen; - is no
uit,wegens,vanwege,om ;niettegenaequittanee, uitstel is geen afstel.
staande'
,wat betreft'
, B,
/L - ...,con- forbi
d,verbieden (fn 'talg.,vormell
jker:

nossementover....
,cheque(draft)-..., prohibit); ontzeggen'
, -den g'round,
cheque (wissel) groot...;to be - ...,
verboden terrein (/fg.).spaee -s...,
vöör (een voorstander van)...zijn; de
(plaatslruimte laat niet toe ...;
the argum ents - and against, de
dingtly),onaanlokkelijk,afstotend.
argum enten VOOP en tegen (pro en foree c.
) znw., kracht Look jig. en
on
contra);tovoae
or
t(name
(andns
l;behalf 01), techn.j, sterkte,macht,geweld;zin,
optreden
(p.
and
O-)on
betekenis(v.opmerkingenz.);kracht
behalf of the X (,o., VOOr
de
(v. argument); noodzaak; gewicht,
X Mij.Lbl
j ondertekeningj;- allyou
sterke invloed;- majeure,force maSay ..., Wat u OOk.m oogt zeggen...;
jeure; the of eireumstances, de
- aIl that, toch, m et dat al; this
dwang (drang)der omstandigheden;
term ,- allitsvagueness,...,deze uitI cannot see the - ofdoing it, ik zie
drukking,hoevaagook,...;- as m ueh
nietin,waarom ik (menenz.)datzou
as 1 can say, voorzover ik kan oordoen;by -, m et geweld; by - of,
delen;he
komt
no
ter
w - it, nu er op los1 nu
door (middel van), uitkracht van;
op aan !;now - the faets,
to be in (fuIl) -, gelden,vigeren,
en nu wat de feitcn betreft;- hours,
van kracht ziin; the regulations
uren lang;- sale,te koop;I bought
now in -, de thans geldende beit - a shilling, ik kocht hetvooreen
pa
lingen; to continue (remain) in
sh..
,-atime,een tijdlang,een poos;
(until),van kracht(geldig)blijven
- a w eek, gedurende een week,een
(tot);to put in -, van k.makep,in
w. lang; zie ook care bj,know c1), werkingstellen;toassemblein (great,
matter q1),thing,e.a.
good
) -,
in groten getale bijeen.'
kbmen;
in full -,in volle k.;to eom e
?a) verbind.metinjinitiej'
.itiscustom*
.

ary - these banks to .... het is gewoonte,dat deze banken...;itwould

behetterforhim to ...,hijzou beter

nto -. van k. worden, in werking
treden,ingaan:wem usteomply,ol-,

wijmoetennoodgedwongentoegeven;

forcelul
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with our (their) -s eombined? met
vereende krachten; zie ook blnding
adJ'
., driving? motive c#j., habit,
impelling, joln c), legal,office #),

e.a.; - m eat, farce: vleesvulsel; pum p, perspom p.
:1)f
zzçc.,dwingen,noodzaken;bemachtigen?overweldigen;geweld aandoen;
afdw lngen; openbreken, forceren;

foreg@

b
i
jw-,voortaan);znw.,vooruit:voorschip; - and aft (
sckeepv.j, langsscheeps;to betothe-,aanwezig (beschikbaar, gereed, in wezen, in ldven) zijn; van zich doen spreken;
to eom e to the -,op den voorgrond
treden, de aandacht op zich vestigen,naam m aken,zich baan breken;

zie ook ajzond.samenst.
dringen, persen,dri
jven (in,into); b)gaf
sche
epv.-uitdr.: --and-aftsehooner,
felschoener; --body, voorschip;
trekken,forceren (v.gewas),in kas- -brace,
fokkebras; --buntline,
sen kweken'
,verdraaien (v.woorden;
tot,into);opdrijven (v.prijzen,koerfokkebuikgording;--cabin, v.kajuit;
--cant timher, v.kantspant;-eastle,
S0n enZ.;geW.1 .
- uP);Zie 0Ok fOrC--euddy, bak, volkslogies, vooring;-d(ly), ook:geforceerd,gekunonder; -fool, stevenknie'
? --hold,
steld'
,tobevdto...,genoodzaakt(gev.ruim ;--leech, v.li
J'k; --lift,fokkedwon
ge
n)
z
i
j
n
(
wor
den)
Om
(
t
ot
)
.
.
.
;
d exchangw eirculation, loan.sale,
style,etc., gedwongen koers,circula-

toppenend;-m astqfokkem ast;-peak,
piek; -wrigging?fokkewant; --royal,

tie,lening,verkoop,stijlenz.;- the

v.
bovenbramzell; -sail, fOktkezeil);
--sheet, fokkeschoot; --sheets,

gam e,er alles aan wagen; -d grapes,
kasdruiven'
, - one's hand, iem ands

handforceren(/fg.);-dlahourydwangarbeid'
, -tl landing, noodlanding; one's point, de zaak doordrijven;
- one'swap zich een wegbanen (ook
jig.j;zie ook doortz)en issue cal.
bgj verbind., - along, voortdrijven,
medeslepen;-back,terugdrijven;-d
hy
,zie circumstance en necessity b);
down,drukken (v.pri
jzen,markt,
lonen, inkomsten enz.); - into...,
dwi
ngentot...,zfcook:1);-something
into one's servicw iets. er met de
haren bijslepen;this-d England ofl

v.plecht; -stay, fokkestag; --taek,
fokkehals; --tank, v.tank; -top,
v.m ars; --topm ast, v.steng; --topgallant-sail, v.bram zeil; --topsail,
v.m arszeil; -yard, lokkera.
forearm,zie forewarn.

forebode,voorspèllen (zdI#.
);een voorgevoçl hebben van.
foreboding, voorspèlling (zc!#.); voorgevoel.
foreeastznw-,voorspèlling;(weather)-,
we
ervoorspelling;(zdJ#.)= foresight;
WW.nontwerpen,beram en;voorspèl-

len.
gold,ditnoodzaakte E.,den gouden foreel
ose(J'ur.),uitsluiten (van,o1),verstandaard te verlaten; - on, zie hinderen; beletten,onmogelijk maupon;- out of, ontwringen,afdw inken; van te voren uitm aken'
,execu-

gen;
k - up, opdrijven (v. prijzen,
oersen enz.); - upon one,zemand
Opdringen (v. goederen, mening
enz.); it -d itsell uyon me that...,
de gedachte drong zlch aan mi
j op
dat...
foreeful (
zd!#.),zie forcible.
forceless, krachteloos.
forcibley krachtig (ook v. argument
e.d.),krachtdadig;gewelddadig;gedwongen; forcibly, ook: m et klem
(overtuiging); --feeble, schijnbaar
krachtig,doch innerli
jk zwak.

teren (v.hypotheek);wegens hypothecaire schuld verkopen;not to be
d, onopzegbaar (v.hypotheek).
loreclosure,executie (van hypotheek),
verkoping (wegensh.schuld);tobring
a - action,een vordering totexecutie
instellen.

f
oredate Lzeld-j,zie antedate.
foredoom ,doem en,voorbeschikken.
forefront,voorstedeel;(/fg.)voorhoede,
voorste gelid, voorste ri
j; zie ook
wedge ww.
foregift (/'ur.),huurpremie.
forcinw - bed, fram e,house,broeibak, forego 1, voorafgaan (aan); -ne eonraam ,-kas.
elusion! (bijvoorbaat) uitgemaakte
zaako lets vanzelfsprekends; -ing,
fore tz) adj-, voortste); ZI
*
d verder bj;
-

toTego
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foretaste
voorafgaand; the -ing, het boven-, forelock 1, voorlok; to take tim e by
vorenstaande.
the -,de gelegenheid nietlaten ontforego II,zie forgo.
glippen.
foreground,voorgrond Lookjig.jkin the foreloek 11 znw', spie, stift; ww.,m et
-, op den v.
spie bevestigen.
forehand (zc!#.),voorafgaand,bijvoor- forem an,voorm an,ploegbaas,m eester-

baat gedaan (betaald);-ed (x4?zzcr.),
tijdig;welgesteld.
loreign c), vreemd (aan, to, from);
vreem d, buitenlands,uitheems;uitwendig,van buiten;niettot de zaak

behorend;Lgemeenz.j= - (letterlpaper;thatis - to thepresentsubjeet,
datvaltbuitenhetonderwerp;--built,
inlletbuitenlandgebouwd (v.schip);
--going ship,op hetb.varend schip;
--m anaged. door vreem delingen
bOStuurd'
,--owned,in het bezit van
buitenlanders; in het b. thuisbeho-

rend (v.schip).
bjm etznw.,for aeeount,voorbuitenlandse (vreemde) rekening;Minister
for - M fairs, (ïn Eng.j Seeretary
(ofState) for - Affairs, - Seeretary,
Ministervan B .e Zaken)M inistry of Alfairs, tfn Fng.)- Ofliee,Ministerie
van B.e Z.;ook = x,Branch; - attaehm ent, beslagt
legging) op het
eigendom van een buitenlander; bi
lls (paper),b.e wissels, deviezen;
-

knecht. uitvoerder; voorzitter (v.
jury);(sc#.)voorgast;native- LNed.Ind.j,mandoer;- paeker, chef-emballeur.
forem ost, voorste, eerste L
ook /ïg.);
voorop;(first and) -, (in de)allereerstte pfaats);to rank -,to oecupy
a - plaee, een eerste plaatsinnem en.
forensie (jur.), gerechtelijk,juridisch,
gerechts....
forepart,voorste (eerste)gedeelte.
fopepast, -passed,verleden, vervlogen.
forepaytment)txzrlcr.l,vooruitbetaling.
foreplane, voorloper: ruwe schaaf.
fore-reaeh, de loef afsteken (scheepv.
en /fg.),winnen op,inhalen.
forerun,voorafgaan,de voorbode zijn
V an .

lorerunner, voorloper, -bode.
foresee,voorzien.

foreshadow, (voorlbeduiden,de voorbode zijn '
van; voorspellen; -ings,

voorboden.
foreshorten, verkorten,in de verkorbody,zie'
wsubstance'
,- Braneh,afting tekenen.
deling B.e Zaken;- eorrespondence, foreshow,voorspel
len,devoorbodezijn
b.e correspondentie'
,- eorrespondent,
V an .
b.correspondent, c.in de vreem de foresight,hetvooruitzien;overleg;voortalen; exehange, vreem de wisselzorg; this eould not have been prekoersen, deviezen; - intelligenee
vented hy any reasonable -, daartegen waren geen voorzorgen te
(news),b.nieuws,berichten uithet

nem en.
buitenland; - (letter) paper, mailpapier; - loan, b.e lening; in - forest znw. w oud, bos; - engineer
parts, in den vreemde'
, - subject,
tx
4rzzdr.l,houtvester;- laws,boswetvreemd onderdaan,vreem deling'
,ten; - land, b.grond; - of m asts,
substance(matter),vreemd bestand- m astbos;fcfzz.,bebossen.
deel, onzuiverheid; - trade, ltandel forestall, v6ör zi
jn,voorkômen;voorop het buitenland, b.e handel.
uitlopen op;- themarkett(
Jcrou#.l,
foreiTner, vreemdrling, buitenlander;
(dooropkoping)demarktbeheersen;
bultenlands schlp (product enz.); he has been -e4 by another, een
ander is hem vô6r geweest;zieook
-s Lbeurst.j, buitenlandse waarden.
forejudge.van te voren (verloordelen. wish bj.
foreknow, voorafweten,voorzien.
lorester, houtvester; boswachter; b.-

bew oner.
forestry, bosgrond; b.wezen, -bouw,
-cul
tuur.
forel, perkament (voor boekbinders).
loreland, kaap, voorgebergte, voorlig- foretaste znw.,voorsm aak;f,çzfc.,een
gend land;uiterwaard.
hebben van.
foreknowledge, vooruitweten, voorkennis.

foretell
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lorm ality
foretell, voorspèllen,-zèggen;
lorgo, afzien (
af
s
t
a
nd
doe
n)
van,
laten
forethought, voorbedachtheld, V O0rvaren,Opgeven, derven;- voluntazorg, overleg.
rily,vrijwillig afstand doen van.
foretoken znœ., voorteken; ww.,voor- fork znw.,vork,gaffel,riek;vork,tweesprong, tak,vertakking;ww.,gaffespèllen,een voorteken zijn van.
foretype,grond-,eerstevorm ,voorloper.
len,opvorken;zich splitsen (vertak-

forewarn, (vooraf)waarschuwen; -ed

ken); -etl,gevorkt,vertakt; out

enz.);adJ'.,verbeurd (verklaard).
forfeitable, verbeurd (verklaard) kun-

VOPm '
klasse (in
schooll;ook = forme;bad-,ongepast
(-heid),nietnetjes;thatiscommon -,
dat is gewoon (de gewone manier);
to assum e a definite -,vasten vorm
aannem en' good Ny gepastt
heid),
netjes:ConRnAe il faut; order -, bestelbillet; in -, form eel, in den
vorm ;ook = in good (great)-'
,in due
(proper)-,behoorlijk,inden v.,naar
den eis;ingood(great)(bad)-,goed
(slecht)op dreef;inthe- of,in.den
v.van; out of -, uit zijn fatsoen;

is forearm ed, un hom me averti en
(over) Lgemeenz.j,opdokken.
vaut deux.
forlorn, verlaten, hulpeloos;hopeloos,
forewom an, chef (i
n winkel ofzaak), wanhopig, ram pzalig; - hope, wanopzichtster.
hopige onderneming; ookl (uiterst)
forew ord, voorrede;inleiding.
geringe hoop.
forfars,groflinnen van ongebleektvlas. forlornness, verlatenheid,enz.,zie forforfeitznw.,(het)verbeurde,pand,boe- lorn.
te; verbeuring, verbeurte'
.(vw., ver- forna @) ZnW ., vorm , gedaante; fore;
form aliteit'
, leest,
beuren,verliezen (ookv.vertrouwen
rnulier; f(ormul
school
lbank;
nende worden.
forfeiture, verbeuring, verbeurte,ver-

lies;verbeurdverklaring;under (on)
pain (penalty) of -, op straffe van

verbeurdverklaring'
, liable to -, zie
forfeitable.
forfend, verhoeden.

forge znlv., smidse, smederij.Sm1
'dsVutlr' smeltoven, s
melterij' eoal,
Sm O0-, smidskolen'
,- iron, poedelijzer; f
zzf
zz., smeden Look jig.j; (be, valsslecht op dreef; to go through the
drieglijk)namaken, vervalsen'
- of ...ing',voor den v.doen alsof...;
heid in geschrifte plegen;- (ahead)
Lscheepv.j,metmoeitevooruitkomen, for -'s sake, ter wille van den v.;
welstaanshalve;- letters, form ulier-,
zich vooruitwerken;(/fg.),zie- one's
way; zfc ook forging; -d eheque
standaardbrieven; - of proxy, vOl(
s
i
g
na
t
ur
e
)
,
va
l
s
e
c
heque
(
handt
eke
machtsformulier;zie ook matterca).
ning; - one's way, zich m et m oeite bt(
, opJJ4V.,(zich)vorm en; uitm aken'
richten (
e
e
n
we
g
ba
ne
n
(
o
o
k
j
i
g.
)
.
v.
ma
at
s
c
ha
ppi
j
,
vennoot
forgeable, sm eedbaar.
schap); -ofa
n
i
d
e
a
(
a
j
udg
me
nt
,
a
n
forve
gerrz,inne
smede
r Look jig.j; uitdenker, opinion) , zich een voorstelling
r;vervalser,falsaris.
(oordeel,mening)vormen omtrent;forgery, (schriftlvervalsinq,valsheid in
after(by?from,upon),(zich)vormen
geschrifte; namaak,falslficatie,vals
naar;- into, (zich)v.tot.
docum ent enz.
formal, formeel; naar (in, voor) den
forget,vergeten;not -ting ...,...niet te
vorm; vormelijk, conventioneel,
vOrm ...;-matter,formaliteit,kwkstie
v.;I- hisaddress,ik ben zijn adres
v.; I have forgotten the letter,ik heb
den brief v.; - oneself, zich v.

van vorm ; - procedure, form ali-

teitlen).
lormalism , form alisme.
forgetfultness),vergeetachtigtheid).
forging, -s, sm eedstukken.
form alist, formalist.
forgivable,vergeeflijk.
formality, formaliteit; vormelijkheid;
forgive,vergeven?kwijtschelden.
thef.stobeeompliedwith (observed),
for6iveness, verglffenis; vergevingsgede in acht te nemen (te vervullen)
zlndheid.
formaliteiten; to go through (perforgivingtness),vergevensgezindlheid). form) f.s, f.n vervullen.
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lorAvard
l
or
t
i
l
y
,
ve
r
s
t
e
r
ke
n
(
o
o
k
j
i
g
.
j
,
kracht
lorfma
lize,den juistenvorm gevenaan;
orm eel m aken.
bi
jzetten aan;aanzetten (met alcoform alize

hol).
format, (boeklformaat.
formation, vorming; oprichting (v. fortitude, kracht,vastberaden-, flinkheid.
maatschappij); (geol.b
, formatie; fortnkht, veertien dagen; a - ago
expenses,zie preliminary adj.
form ative, vorm end.
(sinee),li d.geleden;zie ook fortnightly.
#orme Ldrukk.j,vorm.
form er 1, vormer, m aker, schepper; fortnightly adJ'., veertiendyags, tweewat dient tot vormgeving;ferm oorwekelijks, halfmaandeli
lks; bQ'
w.,
om de veertien dagen; lFàff?., V eerbeitel.
form er II,vorig,voorafgaand,vroer r,
tiendaags tijdschrift.
eerste;(Wrz?cr.)= ex-;the-,deeerste, fortultous, toevallig.
eerstgenoemde (van twee):gene,vgl. f
ortuity, toevallligheid).
fortunate, gelukkig;nexttim e wehope
latter;-1#, vroeger,eertilds.
to be m ore -, een volgend maal
form ie aeid, m ierenzuur.
formidable, geducht, ontzaglijk, for- hopen wijhetbetertetreffen;sofar
W e m ay fonsiderOur8elTes-,in Zover
m idabel;- rival, geducht m ededinmogen wij van geluk spreken;-ly,
ger.
lormless, vormloos.
ge
lukkiglerwijze).
l
o
r
tune, geluk,fortuin;lot;verm ogen;
forvoo
mul
a
(
z
?
z
f
J
.
:
-e
,
-s
)
,
f
or
mul
e
;
r
e
c
ept
,
rschrift; slaafs toegepaste regel
favours the bold, wie niet waagt,
die niet wint;-s ol the sea, wissel(
gevol
gd
ge
br
ui
k)
.
form ulanze,zie formulate.
valligheden van dereisLin connoss.jk
to have the good - to ..., het geluk
fornzulary znw. form ulierboek; Pharm acopoea;Jdj.,voorgeschreven,vorhe
bben...; to makea (one's) -! fortuin m aken; to try one's -, ziln gemeli
jk.
form ulate,form uleren,onder w oorden
luk beproeven;Fortune's wheel,het
brengen,opstellen (v.clausule enz.), rad der fortuin; zie ook bad c),
broken, Carve, piece c,), stroke,
vaststellen (v.gedragslijn), opmatry c).
ken (v.plan).
form ulism, cerem onieel;rigid -,starre forty,
roaring forties, de streek der
form aliteit.
formulize.zie form ulate.
forrel, zie forel.
forsakw verzaken;verlaten,in den steek
laten; begeven.

the
storm en tussen 39O en 50O N.B.

forum, forum (ook jig.j, marktplein.
lorward c)cW.,voorwaarts;(techn.en
scheepv.j voorste, vOOr...; vooruitstrevend, geavanceerd (v. mening
enz.);(verlgevorderd;voorlijk,vroey
10rs00th (fron.),voorwaar,waarli
jk!
forswear, afzweren,onder ede ontken(-rijp);voorbarig,voortvarend;vrilnen '
1 - oneself, e0n m eineed doen;
postlg; bereidtwillig) (om,to),toeforsworn, m einedig.
schietelijk; - husiness (deals,operalorte, fort:(iemands)sterke zi
tions: sales, purehases), termijn-,
jde.
everlngszaken'
, - eontraet,t.-,voorlorth,voort,uit,tevoorschi
jn,vooruit; lver
koopcontract; - delivery, t.levefrqm thistime -,van heden afaan;
ring; to sell for - dellvery,op t.verzie ook and.
fortheoming adj,,op handen (zijnde), kopen; - dollars, t.dollars;- m ethod
kom end, naderend, te verwachten,
(boekh.j, progressieve methode; aanstaande; direct disponibel, voormovement (èeursf.),opgaandebewehanden; no reply was -, het antging; (jig.)stap voorult;- order,t.bestelling,bestelling voorlatere levewoord bleef uit; the - m eeting, de
aanstaande vergadering; znw.,
ring;- positions,t.posities: - priee,
komst,verschijning.
prils op (t.llevering; koers op resforthwith,dadelijk,op staanden voet. contre; - quotation, t.notering; fortifieationyversterking,enz.,zfdfortify.
rates,prijzen (tarieven,koersen)voor

forwarder
t.levering; - shipm ent, aflading op

founder

(scA.)onklaari
.- air,bedorven lucht;
B/L, etc.,vuil (onzuiver) connossementenz.;-excrescences,ziekelijke
jk
uitwassen (jig.j;. - play, oneerli
(vals)spel Look jlg.j;- proof. vuile
(druklproef; - weather (scheepv.j,
storm -,slecht weder;zie ook m eans
b),water t
z1),wind lc!).
b)znw.,botsing;verwarrlng;Lscheepv-j
aankaring'
, (het) onklaar komen; in

t.(latere levering);- trade,t.handel.
b) bQ'w., vooruit, voorwaarts;eharges
-, onder naneming der kosten, zie
ook carriage,charge b),freight c1);
from this day (time) -, van heden
af aan;thereissomething(going) -,
er is iets gaande (aan de hand); to
sell-,op termijn (voor latere levering)verkopen;- ofLscheepv.),vöör. fair and in -, through - and faip in
c) çf,m.,bevorderen,begunstigen,vooruithelpen, bespoedigen; (op-, toe-, voor- en tegenspoed.
w.,to hll (run) - of Lscheepv-j,
ve
rlzenden; door-, nazenden Look.
. c) bQ'
on);expediëren,zieookforwarding; onklaar komen (raken) met, aanplease -, to be -ed,verzoeke op (na,
Varen' ln botsing komen met (ook
door) te zenden; we have -ed toIig's; to Play (a person) -,oneerlijk
day to your address...,wij hebben
spel (met iemand)spelen.
heden aan uw adres afgezonden .... dj ww.,vuilmaken (
worden),bezoedeforwarder,bevorderaar,verzender,enz.,
len; verstopt maken (worden, gezie forward c);expediteur.
raken);versperren,blokkeren;belemlorwarding, bevordering. expeditie,
meren, opstoppen (v. verkeer);in
enz., zie forward c); - advice, verde warmaken (geraken);in botsing
zendingsadvies;- ageney,expeditiekomen met,lopen op;Lscheepv.jonzaak; - agent, expediteur'
,x.bill,zie
klaarkomen (geraken)met,onklaar
rw note;- book,expeditieboek'
,- busimaken (lopen);-ing,ook:vervuiling
ness, e.zaak, -onderneming, expe(v. brander e.d.); - one's eourse,
diteurs;e.handel;- eharges,e.kosten;
iem and in hetvaarwaterkomen (ook
- elerk, e.klerk2 verzender; - eom fig-j.
pans zie - buslness; - instruetions, foulard,foulardpfa
zijde.
verzendingsinstructies, e.opgaaf; - foulness,vui
lheld,enz.,zie foul c).
note t-4zrzdr.l, vrachtbrief; - office, found 1, grondvesten,l'underen;stiche.kantoor;- station, station van aften,oprichten;well--ed,gegrond (v.
zending.
bezwaren e.d.);-ed in justiee (realorwardness? vroegttijdiglheid, bereidson), op recht (rede) gegrond; (williglheld,enz.,zieforward c).
(uplon,gronden,steunen,baserenop,
Lzeld.jgegrond (yebaseerd)zijn op.
forwards,zie forward b).
fossiek (x4usfr.),verlaten goudmijnen found II,(metaallgleten.
afzoeken; (gemeenz.j (nalsnuffelen; foundation,stichting,oprichting,grondopscharrelen (ook:- up).
vestiny;fundatie;stlchting (fnz.met
fossilc#j.,fossiel,versteend;znw.,fossubsidle),fonds;grondtslag)Lookfig.j;
siel Look jig.j.
fundering, fundament;tx
4zncr.l(studielbeurs;to aseribedeep -sto lofty
fosden,
ter,(
op)kweken;(/fg.)kweken,voebevorderen,vooruithelpen,aanbuildings, aan hoge gebouwen diepe
fundamenten toeschrijven; to lay
moedigen;koesteren;- ehild(parent,
etc.),pleegkind (-oudér enz.).
the-(s), (detn)grondslagten)leggen
fosftoesrtage
,
(
op,
aa
nl
kwe
ki
ng,
e
nz.
,
zi
e
(ook jig.;voor,van,tot,for);without
er.
-, van allen grond ontbloot; losterer, opkweker, enz., zie foster;
muslin, stijf gaasl - stonw eerste
Verzorger.
steen;zieook capltal lù).
f
ounde
r 1, stichter, enz., zie found 1;
fother(scheepv.j,metlekdoekenstoppen.
foulc) adJ'.,vuil,onzuiver,bedorven;
grondlegger;(general)-s'issue,(het)
vuil, niet helder (v. linnen enz.); nem en van alle aandelen door de
o
de
pr
ei
lc
.hters'
, -'s share, oprichtersaanvals,oneerlijk,unfair,laag;verstopt
(v.buisenz.);(scheepv.)aangegroeid;

founder
332
fram e
founder II,metaalgieter;-s'sand,gietor - partthereof, voor elke f 100 of
zand.
gedeelte daarvan.
founder 111, (doen)zinken (v.schip); fraetionary, zie fractional.
(doen)vergaan;(doen)zakken,ver-, fraetionate, fractionneren (bij distil-

in-,inelkander(doen)zakken;(doen)
instorten;kreupelworden (maken);
(/ïg.)(totaal)mislukken,tenietgaan,
bezwijken.
foundress,stichtster,enz.,vgl.found 1.
foundry, (metaallgieterij; gietwerk; -

latie).
fradious,lastig,kribbig,gemelijk.
fraetionize,verbrokkelen,verdelen.

fraetiousness, lastigheid,enz.,ziefractious.
fraeture znw., breuk, gebroken deel;

barst,kloof; mœ.,breken Ltrans.cnintrans.j,een breuk doen ontstaan;
fount 1, oliereservoir (v.'lamp), inkt- -11, gebroken.
fragile,brotols, (licht)breekbaar,teer;
reservoir (v.pen).
terk (v. kisten, fust); -? with
fount 11 fdrukk.), lettertsoort), stel eons
arel, breekbare waar,voorzlchtig !
drukletters (v.één type);wrong - frag
ility,brotolsheid,enz.,ziefragile.
(ajgek.:w.f.),verkeerde letter.
r
a
gme
nt,broktstuk),fragment;scherf.
fountain,bron,fontein (ookfig.j'
,ook = f
f
r
ag
m entary,fragmentarisch.
fount 1; - head, bron, oorsprong fragr
anee, geur,welriekendheid.
Look /fg.);- pen,vulpen.
fragrant, geurig,welriekend.
four adJ'
.,vier;znf
zz.,vierltal); -s (ge- rail1, mat (voorvijgen,rozijnenenz.)meenz-j,i% -papieren;to be (go) on f
frailII,
all -s, geheel kloppen (met, with); fust).broos,zwak,teer;onsterk (v.
op één lijn staan (met, with); frailness, frailty, broosheid, 0nZ.,ZL&
eoke, gietcokes; - furnaee, g.oven;
- goods,g.waren.

--eornered, v.hoekig; --eourse, m et
frail 11.
v.voudigen wisselbouw; --eylin- frai
se, frees L
techn-j.
der engine, v.cilinderm achine; - frame
q) mf
zz.. bouwen, vormen,ma- dee
k ship, v.dekker, v.deksschip;
ken, in elkander zetten, sam enstel- fol
d, v.voudig,-dubbel;-fold purlen, inri
chten (tot, for, to); ontehase (
scheepv.j, gien; --poster,
opzetten, op touw zetten
we
r
pe
n,
-postted) bedtstead), v.stijlig ledi(ookL - up); opstellen, formuleren;
kant; - score, tachtig; --square,
bedenken,verzinnen;zich zetten tot;
v.kant; Onwrikbaar, vast; --wheel,
ordenen,regelen;in-,omlijsten;(aanlv.wieler;--wheel brake, v.wielrem ;
passen (aan,in,to,into);- well,veel
--wheeled, v.wielig.
beloven; er goed voorstaan,vordefour
t
h,
vi
e
r
de
;
vi
e
r
de
kw
a
l
i
t
e
i
t
ren;- a reply,een antwoord opstellen
(-sartikelen); --s
,w vierderangs-...
rat
(formuleren);- a seheme(atheory),

fowl, kip,haan;(ze!#.)gevogelte.
een plan (theorie) ontwerpen;--up
fox znw., vos; f
,
cfc., sluw doen; doen
ta4/'
?zcr.l,complot.
a
lsof;-ed,metvochtvlekken,(bruinl- bjznw-,Vorm,0PZet,bOllW,Samenstely
.
vlekkig; verzuurd.
i
nr
i
c
ht
i
ng
(
o
o
k
j
i
g.
j
,
'
g
e
r
aa
mt
e,
r
aam
loxy, sluw ;rossig;schimm elig'
,
(-werk),romp,omlijsting,lijst,kozijn;
foxed.
montuur (v.brill;broeiraam ,-bak;
fradion,fractie,breuk;(rekenk.jbreuk;
(ertslwasbord; Lscheepv.) spant; zie
broktstuk);amere -of,(slechts)een
o
ok mindc,
1);- aerial,raamantenne'
,
fractie van;to a v,geheel en al,tot
hraekets (scheepv.t, kimknieën; Op een cent enz.
floor (:c#.), bodemwrang; - house
lraetional, gebroken, breuk..., fractio(building) lx
4?zzcr.l,houten huis(geneel,gedeeltelijk;uiterstgering,onbouwl
;
l
i
ne
rs (,
sc#.),spantvulling;
beduidend;- am ount,fractie;- eur- riders (sc#.), diagonaalspant'
,reney, pasmunt;-lyhigher,iets(een
saw,spanzaag;- seetion (sc#.),spanfractze) hoger; - number,gebroken
tenraam,- silk,inslagzijde'
,- timgetal, breuk,fractie; for each f 100
bers(sc#.),inhouten,spanten;-works

lranzer
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free

(gelraamtte),raam-,vak-,lijstwerk; frazzle tdzzzdr.l znw.,rafelting);worn
(scA.) spantwerk; (/fg.) geraamte, to a -, totaal versleten (ultgeput);
bouw ,opzet.
ww.,(uitlrafelen.
fram er, bouWer, Ontw erperj enz.,
freak, gril Look v.d. markt), kuur;
-ed, grillig gevlekt of gestreept; -s,
frame c).
franehise, vrijstelling; (voorlrecht, -reeeption,grilligeontvangstLradioj.
stem-,burgerrecht;franchise(cssur.); freakish, grillig.
freekle,sproet;-1
1,sproetig;gespikkeld.
tz1.rzzcr.l concessie.
jraneo, - (domi
cile),zie free cal.
lree c1) adj. en bQ'
w., vri
j;los,ongefrangible? breekbaar, brot
dwongen; onbelem merd, onbelast,
ols.
frank adJ., openhartig,oprecht;onom onbe
zet; (voor i
eder)toegankelijk;
wonden;to be -,-ly,..
kosteloos, gratis'
, franco; overvloe.,eerlijk gezegd...'
, ww., toegang verschaffen,
dig;vrijwillig'
,bereid;royaal;ruim
een pas
poort verlenen (jig.j;gratis
(v.wind);Lchem.)vrij,nietgebonden;
vervoeren (verzenden); frankeren
tfcchn.lin losverband;zie/0/
:freely;
- and easy, Ongedw ongen, ongege(met frankeermachine) -ing maehinw frankeerm achine.
neerd; I am - to own (admit) ...,
franker, zie franking m achine.
ikwilwelbekennen (erkengaarne)...;
Frankfort, - blaek, drukzwart, -inkt;
you are -,to ...,het staat u vrij...;
- sausage, knakworst.
delivered -, - delivered, franco; to
lrae ineense, (aromatische hars voor)
have money -,geld vrijhebben,g.
wierook.
hebben liggen'
, to m ake - to ..., de
frankness, openhartigheid, enZ., zie
vrijheid nemen om...; to make frank adj.
with,een (alte)vrijgebruik maken
frantic,waanzinnig,dol,buiten zichzelf.
van;familiaar zijn (zich vrijheden
frap (scheepv.),(vastlsjorren.
veroorloven) met;packed -,franco
fraternel,broederlijk;- order la4.
?zzcr.l,
(inclusief) emballage'
, to send -,
zie friendly society.
gratis (
franco) (toelzenden; zie ook
fraternity, broederschap (ook v.notag0 cal.
rissen enz.).
Ja)
metznw.,-case,prijsinclusiefkist,
kist vri
fraud, fraude,bedrog;ontduiking;(gej;- delivery,franco levering;
distribution, gratis verspreiding'
,
meenz.) bedrieqer,wat (wie) anders
flow, ongehinderde toestrom ing;
is dan het (hl
j)zich voordoet; to
lead to the grossest -, tot. de erngift, vrije gift, schenking uit de
stigste fraude aanleiding geven; to
hand, zie ook v-hand; - lanee, on?raetise-,bedrog.plegen,frauderen; afhankelijk politicus ofjournalist;zn (to the) - of (yur.),termisleiding
list,lijst van onbelastbare (nietaan
Van .
rechten onderworpen)goederen;ook:
lraudulenee,bedrieglijkheid;bedrog.
l
ijstvan houders van vrijbiljetten'
s
fraudulent,bedrieglijk; - bankruptey,
M
a
r
ks
,
z
i
e
ma
r
k
c
1
)
;
ma
r
ke
t
,
r
ui
frauduleusbankroet,b.e bankbreuk;
me (drukke) markt;- sale, vrijwil- pradices,kwade (b.e)praktijken'
, lige verkoping;- sam ple!gratism on- preference, frauduleuze bevoorster;zie verder c);zieookentry11q)
rechting.
en :),hand cu),labourc),pratique,
fraught (/fg.),- with meaning,betekeqllarter J1),reserve J1), SCOPO,e.a.
nisvol; - withmisehief(danger),on- ca)metweglating vtzzz:(to bejdeliveredk
heilspellend? -brengend,vol gevaar;
- alongside (steamer) Lajgek.k1.a.s.),
- with m isconception, aanleiding
vr
ij (franco)langs boord (langszij);
gevend tot veelmisverstand.
domicile, vrij aan huis, franco
fray 1, twist; stri
jd;ready for the -,
bestemming;- faetory,franco (vrij)
slagvaardig.
fabriek; - in (vessel) (afgek.:1. i.),
fray 11 znw.,rafel;kaleplek; ww., af-,
+ f.o.b.;- in (vessel)and out (c/verslijten; (uitlrafelen Look: - out); gek.: f.i.0.), kosten van laden en
-ed, rafelig.
lOSSen vOOr rekening van verzender;

lreight
freedona
33i
- st
ation, 1
'1OUU
-a- (franco) station; enz.);to have complete- tto...),to
steam er, zie
alongside; - warehave - ofaction,volkomen vrijzijn

house,vrij (franco) magazijn'
, - on
barge, franco lichter'
, - on board
Lajgek.. 1.o.b., fob),vrij aan boord
(f.o.b.) (in Amer.'
. f.o.b. vessel; in
Amer. is f.o.b.zondermeerhetzeljde
als free 0n rai
? On Rua:
l(truck)
#(ajgek.lf.0.q.),franco(vrlj)wal;- on
rail(truek)Lajgek.:f.o.r.,f.o.t.),franco
spoor,vrijwagon;zie ook ove,side.
c4)on.
ve.r
bind',- from,vrijvan,zonder:
.; - from admixtures,zuiver,vril
van bijmengsels;- from (of)eapture
(seizure and detentionlr vrij van
m olest; - from the ordinary rules,
niet aan de voorschriften gebonden

(om ); to have the - ofthelibrary,
vrij gebruik kunnen maken van de
bibliotheek; zie ook press llc) en
trade c!).
freehold,onbeperkt.bezit;- price,prijs
(v.h.pand)op eigengrond;-property,onroerend goed in vrijen (vollen)
elgendom .
freeholder,bezitter van een ,,freehold''.

freeing,- portLscheepv.j,waterpoort.
freely,vrij,enz.,ziefreec1);ook:vrijelijk,geredelijk,dikwijls;overvloedig,
ri
jkelijk, royaal, mild, met milde
hand;if eargo is eom ing forward -,
a1s er veellading wordtaangeboden.

,
(gehouden);-ofeharge(eost),gratis, freeze ww., vriezen; (doen) bevriezen'
kosteloos,vrij (van kosten);franco;
(doen)stollen;zie ook frozen;freezif the poliey eontinuesto run - of
inp ooklijskoud (ook jig.j; freezing
elaim s,Indien de poliszonderschade
m ixture,zie cryogen;freezing point,
vriespunt,
' - in (over, up), dichtblijft doorlopeni. - ot the house
vriezen; -oout
ok:ve
rme
stopt
gj
e,
rer
aken
doo
(premises,ete.), vrijin en uit kunLge
enz.
uitwe
rrnende gaan; - ofinterest, renteloos;
ken; up,
-ofone'smoney,royaalmetzijngeld; slak (v.hoogoven).
- ofpremium,premlevrij'
,- on board freezer,ijsmachine,-kast.
etc., zie ca);zie ook average lIc), freight @1)znw.,vrachttprijs,-penninbreakage, duty 11/), tax :1), e.a. gen) Lvoor water- en luchttransport,
,
bj fcw'.,'bevrijden, vrijlaten, -geven, in Amer. ook voor landtransnortj'
txzrlcr.l lading; tdrzzer.l= frelghtmaken, -stellen (van,from); lens
pom pen;zie ook freeing'
,- from ,ook.
.
train;-s,ooklvrachtprijzen'
,contract,
ontdoen Van.
rate, reduetion of -, zie c); terms
of -, v.condities; - and duty paid,
samenst.à --board (scheepv.j, vrijc)boor
d,ultwatering'
, --board certiffranco v.en rechten;- forward,onge-

ieate, certificaat van U*)
* --delivered, ZLd c1); --hand gift. schenking
uit de vrije hand'
) w-handed, vrijgevig,royaal;--hearted,zie,
v-handed; ook: zorgeloos, openhartig; -

frankeerd, v.betaalbaar terbestem m ingsplaatse'
,- hom e,retour-,thuisv.; - out and hom e,heen-en retourv.,uit-en thuis-v.; - payableatdes-

breken, bezwaren, verplichtingen

charteren.

tination,zie x,forwardy- (prelpaid,
pass,zie 'w ticket;-port,vrijhaven;
franco,v.vrij;- by weight,v.naar
het gewicht'
,zie ook cost c1).
--spoken, vrijmoedlg, voor zijn
m ening uitkom end; -stone, zand-, ca)metadJ
'.,additional-, meervracht'
,
dead -, wan-v., -ruimte, fout-v.'
,
kalksteen; perzik met losse pit; tieket,vrijbzljet;- trade,free trade: exeess -, extra-, over-v.; hom e
(-ward) -, retour-, thuis-v.; lump
vrijhandel; - trade qolics system
of - trade, v.spolitlek; --trader,
sum -,v.tprijs)bii
t
#denroes;measurem ent -, m aat-v.; oeean -, zee-v.;
vr
i
j
hande
l
aar
,
'
-whe
e
l
,
vr
i
j
wi
e
l
t
e
r
l
;
outw ard -,- out, heen-,uit-v.; pre(-)willt znw., vrije wil; adj.,vrij- pai
d -, vooruitbetaalde v.; Patable
willig'
,zteookfreedom enfreeholdter).
(pro rata) -, distantie-v.; return -,
lreedom, vri
jheid (om , to); vrijdom
retour-v.;zieook advancec),backe),
(van,from);vrijpostigheid;gemakthrough c).
ke
l
i
j
khe
i
d
(
vr
i
j
he
l
d)
van
be
we
gi
ng;
- f
rom,(het)zijn zonder(lasten,ge- bj ww-, (belladen; be-, vervrachten,
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freightage

c)samenst.,- aecount,vrachtrekening'
,
- agent(broker),v.agent;- business,
v.zaken; - ear (Xzzzdr.),zie goods
wagtg)on; - eharges, v.kosten;
- eontraet, v.contract, -overeenkom st; - departm ent, v.afdeling; -

depot (Amer.),ziegoods station; earnings,v.inkomen; --frew v.vrij;

- m arket, v.nm arkt;- note,v.nota;
- offlce, v.bureau; - quotation, v.notering; - rate. v.(pri
js, -tarief,
koers); - reduetion, v-verlaging; -

frietion
aangekom en, pas gebeurd; vers (v.
eieren, boter, vis, fruit, bloem en

kaa
e
nZs
.))
;;-vers1 ongezouten'
1 jong (v.
ly,
o,ok
:r
pa
s;t(zP.
eld.
)opnieuw ;
- f
r
o
m
Pa
r
i
s
ve
s
ui
,
c
ent
e
)
a
r
r
i
v
al
s
,
pas uitP.
aangekom en'
,nieuwe (reaanvoeren;a - heginning, een
n.begin;- blood Ljig.),n.bloed;eopy,n.e (andere) copie,n. (ander)
exem plaar; - order, n.e bestelling'
,
- paint. natte verf;nieuwe verflaag'
,
- paintl, geverfd !;tocause- uneasiness, Opnieuw de onrust gaande m aken;- vegetables,n.egroente;-water
fish, zoetwatervis; - wind, bries;
zieook chapter,herring,m em ory,e.a.

release, (bewijs van) vrijgave (v.
vracht);- steamer (Amer.),v.boot;
kub.
vo
;af
iwe
-ton,v.ton- (i0
trai
n,ya
rdet
t)
x4?
zzdtr.
'
l,fzi
V .VerVOer'
Yoods train,yard.
b)- bi
jw., --eoined, pas gemunt'
,lrexghtage, be-, vervrachting'
, vracht
run, pas de rivier opgekomen (v.
(-pl.
ijs);lading.
zalm).
freighter, be-, vervrachter, charterer; c) znw-, frisheid, koelte;stroom tvervrachtboot.
snelling),vloed (in rivier).
Freneh, - hean, spersie-, prinsessen- freshen,verversen,ver-,opfrissen;verboon; - bread. luxebrood; - ehalk,
levendigen,aanwaklteren (ook:-up);
speksteen,kleermakerskrijt;- eloek,
ontzouten;opsteken (v.wind).
pendule;- lawn,sluiertulle;to take - freshet,plotselingetoevloed van bovenIeave, m et de noorderzon vertrekwater (door dooi of zware regens);
ken;- plum?fi
jn soort pruimedant; zich in de zeeuitstortend zoetwater.
-.polish,wrljfwas,politoer;zie ook freshness,versheid,enz.,zie fresh c).
fret1*znw.tGriekse rand (
barley,clover,morocco,nut tz).
soo
k:Greek -),
Freneh-elean,-polish,politoeren; fjig.j
(
ope
n)
l
l
j
s
t
t
we
r
k)
;
-e
ut
t
i
ng,figuurzagen;--saw,f.zaag;-work, f.zaagpolijsten.
frenzy,waanzin,razerni
j.
werk,(uitgezaagd)lijstwerk,Griekse
frequeney, (het) herhaald voorkomen, rand; ww., uitzagen, -sni
jden, met
(gedurige)herhaling,veelvuldigheid, lijstwerk versieren, randen,schakesnelle opeenvolging; frequentie;
ren .
hi
ght-), low(-)-, (van) hoge (lage) fret 11 ZFlœ., ergernis,prikkelbaarheid,
frequentie.
gisting; ww.: knagen, (aflschuren,
frequent adl'., herhaald, veelvuldig
stukwrijven,ln-,wegvreten,afslijten'
,
prikkelen,irriteren;inberoeringbren(voorkomend), frequent; -ly, herhaaldelijk,dikwijls,niet zelden,gegen (zijn),(doen)gisten (/fg.);(zich)
regeld;in these stocks dealings are -,
ergeren'
, tobben Look: - and worry;
in deze fondsen gaat veel om ; at over,at).
intervals,dikwijls;zieookoccurrence fretful,fretty,gemelijk,geïrriteerd.
ert recurrence; ww.
, (dikwi
jls, gere- friability, bros-,brokkeligheid.
geld)bezoeken,een geregeld bezoe- friable, bros,brokkelig.
ker zi
jn van;(veel)omgaan met. friar's c10th,zie m onk's c10th.
frequentation,(herhaald,druk)bezoek; fribbleznw.,beuzelaar;beuzel
arij;œf
z7.,
beuzelen.
(drukke)Omgang.
fribbler,beuzelaar.
frequenter, (geregeld)bezoeker.
freseo znw., frescotschildering)q in -, friction, wrijving fook jig.j, frictie;alfresco;ww.,alfresco(belschllderen.
ball, kogyltje (in kogelgewricht);
fresh c) c#j.,fris; vers,nieuw;oner- elutch (coupling),wrijvingskoppevaren,,,groen'''zoet(v.waterl;verling; - cone,w.conus; - gearting),
.

der, vervolg..., nieuw; recent, pas

w.koppelinriehting;- wheel,w -rad.
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front
frietional
lris
ei
ts
it
onal
,,
siering; prullen'
,ijdelvertoon;adJ'.,
ane)
wrijvings...;-electricity (rew-electriciteit (-weerstand). prullig.

frietionize, wrijven.
vrievr
nde
firm (
a,
fribe
end,
iend;
business) -, relatie,
correspondent; a -,
at(in) court Lgemeenz.j,een invloedrijk vriend,een ,,kruiwagen'';a - in
need is a - indeed, in den nood
leert men zijn v.n kennen.
friendliness, vriendtschapplelijkheid,
enZ.yzie friendly.
friendly, vriendtschapplelijk (jegens,
to), welgezind; bevriend; vrlend-

Friseo,gemeenz.afk.v.San Franeiseo;
- shares,aandelen St Louis and San
Francisco R ailroad Co.
Frisian, Fries'
, -s, - cattle, F.vee; tiles, platte dakpannen.
frit znw., frit: (
te blazen)glasspecie;
w(v., fritten.
frith, zie firth.

fritter, (verlsnipperen; - away, ver-

snipperen,verspillen,verbeuzelen.
frivol, beuzelen; - away, verbeuzelen,
verspillen.

schaps...; - action, geding, slechts
gevoerd om de reclltskwestie uitge- frivoli
ty,lichtzinniy-,beuzelachtigheid.
m aakt te zien;a firm in - relations frivolous,lichtzinnlg,beuzelachtig'
,niesvitlku% een bevriende firm a;- servtig (v.aanmerking enz.).
iee,vriendendienst;- Soeiety,onder- friztz) f
cm., krullen,kroezen,friseren;
d

znw.,krultletjes),frisuur'
,(het)krulling (ziekte-enz.)fonds;tobe on len.
terms (a - footing)with,op goeden
voetstaan(aangenamerelatiesonder- frizzle,ziefriztzl;frizzling-iron,friseertang.
houden, bevri
end zijn) met.
frieze, fries (
houœ/t.)'
, fries, rand (3r. frock, kiel; jurk, japon; geklede jas
behangsel);fries (wollen stof).
(ook: - eoat); unlformjas; - suit,
frigate, fregat.
gekleed costuum .
fright, schrik,vrees.
frog, kikvors, hartstuk (bijspoorwisfrighten, doen schrikken, vrees aansel),verbindingsstuk (bijrailkruising).
jagen;to he -ed at,verschrikt zijn from, van (...af), (van) uit, van de
zi
jde van; (te oordelen) naar; ten
(schrikken) van;- away,weg-,vergevolgé van,door,wegens;- ...to ...,
jagen; - into (out of),door vreesvan ...tot...; - 90 to 100,90 à 100'
,
aanjaging brengen tot (afbrengen
- and after, on ant
l -, m et ingang
vanl;-e4 o1,bang voor.
van; - 1st M areh, van 1 M aart af;
frightlul, verschrikkelijk.
frightfulness, verschrikkelijkheid.
as -,zie as b4;- its appearance ...,
naar hetuiterlijk te oordelen...;lists
frigid,koud,koel,kil(ookjïg.);- zone,
koude luchtstreek.
of m arks - data supplied by ..., m erfrigiditj'
,koude,enz.,ziefrigid.
kenlijsten sam engesteld naar gegevens verstrekt door...; it is all frigorifzetal),koudmakend.
frillznw.,geplisseerdte)strook (kraag, theirrefusalto...,hetkom tdoor hun
papi
er),ruche,jabot;-ing!plooisel, weigering om...;- among (amidst),
ruche;to put on -s, zich alrsgeven;
(van)onder(uit);the new agentwas
q.
'
w ., plooien,plisseren.
seleeted - among (amidst)thejunior
staff, de nieuwe agent werd onder
fringe znœr,franje;rand,zelfkant Look
het jongere personeel gezocht; zie
j
l
'
.
g.
4
;
(
j
z
g.
)
f
r
a
nj
e
,
bi
j
ko
ms
t
i
ghe
i
d;
1 have only touehed the outer - of
ook elect w?fc.; - between, tussen ...
uit, van ...uit; - this tim e forth
the suhject, ik heb slechts den buitenkant van het onderwerp aange(forward,onward),vanhedenafaan;
roerd;we are m erely upon the - ofa
- out (of),(van) uit; - his youth
revival,wijstaan nogslechtsaanhet
(up), van zijn jeugdjaren af; - G/begin enerherleving;f
,
pœ.,metfranje
upwardts),- 6/- up,van 6 sh. af,
6 sh.en hoger;zie ook now :).
versieren; Ljig-j Omzom en; grenzen
(aan,upon).
lront c,
)znœ-, front,voorzijde,-kant,
fringy, franjeachtig;met franje.
voorste gedeelte, voorstuk, -gevel,
frippery znw-t Opschik, prullige Verbor.t, front (v.hemd); zee-,rivier-

frontage
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fruiter
kant;(
jig.jonbeschaamdheid;change
brand (v.etiket);mat(v.gloeilam p,
of - (/f
g.),volte-face:frontverandezilver enz.);-et
l rlass, mat-,ijsglas.
ring;to ehange -, volte-face m aken: frostiness, vorstigheld,enz.,zie frosty.
van front veranderen'
,at(in) the - frosting, suikerglazuur;m atoppervlak.

o
f,voortaan,-in,-op enz.)...
J in -, frosty, vorstig?vriezend; kil, ijskoud
VOOrOP,-aan,-in,VallVoren; m - ()f,
(ookjig.tèberljpt,bevroren;-weather,
véör, tegenover; - to -, tegenover
vriesweer.
elkander'
, to be (well) to the -,op 1r0th znw., schuim ; oppervlakkigheid,
den voorgrond staan, de algem ene
oppervlakkig geredeneer; - ladle
aandacht trekken,in het oog lopen;
(slIee),schuimlepel(-spaan,-spatel);
to bring to the naar Voren top
ww.,(doen)schuimen.
den voorgrond)brengen, releveren; frothiness, (het) schuimende, enz.,zie
frothy.
to eom e to the -, naar voren top
denvoorgrond)treden,van zichdoen frothy, schuimend, schuim ig; zinledig,
spreken,een eerste plaats gaan inneoppervlakkig.
m en, opgang m aken; zie ook bold. frouzy,zie frowzy.

bj adJ'., voortste),eerste, voor...; en
f
ace;- asde
peuf
ct;(-vipag
ew)e,,voo
raanzicht;
- door,v.
voor-, eerste
pagina (v. courant); - row, eerste
(voorste)rij; - saddle, herenzadel'
,
- wheel, voorwiel.
W W .t staan t
egenover, gericht zijn
c)naar'
van een front voorzien; aan
de voorzi
jde versieren (bekleden);
een voorstuk zetten aan; Lveroud.
j
- t
he title page,zich

frownf
vf
.
c.,fronsen;-at(on,upon)(/ïg.),
m et geen goed Oog aanzien; znw.,
frons; (jig.j misnoegen, afkeuring.
frowzy, muf,duf; goor,slordig,vies.
frozen: bevroren, enz., zie freeze'
,-

eredlts,,,hevroren''credieten;- meat,
b.vlees;- money, vastliggend geld;
- stoeks, m omenteel onverkoopbare
voorraden;- zone,poolstreek.

fruetify, vrucht dragen fook /fg.);

confront;
vruchtbaar m alten,bevruchten.
tegenover het titelblad bevinden; fructose, vruchtensuiker.
- to
(towards, on, upon), uitzien f
ruetuous,vruchtbaar (ook /fg.).
frugal, m atig,sober,karig;spaarzaam ,
(liggen,uitkomen)op.

frontage, front; geveltbreedte); voor-

zuinig (met,of).

frugality, m atigheid,enz.,ziefrugal.
gelegen terrein.
frontal adJ'., front...'
. znw., voorgevel. fruit c,
)znw.,vruchtten)(ookfig.),ooft,
lrontier, grens; station, g.station,
fruit; trees in -, dragende bom en;
-post.
to bear -, vruchten dragen; to reap
frontispieceznw.,frontispice;voorgevel;
the -(s) of,dev.nplukkenvan (fzzz.
titelplaat,-vignet;f
,
r'f
zz.,van een titeleigen arbeid enz.);topluck the-(s)
plaat voorzien.
of,dev.n plukken van (ïnz.anderer

frosnt
less, zonder front; (zd!#.) onbearbeid enz.);ww.,vruchten (doen)
chaam d.
dragen.
frofnt
wardts), naar Voren, naar het bj-sadi
menst.,--bearing,vruchtdragend'
,
ront.
sh, fruitschaal; - culture, ooft-teel
frostznw.,vorst-ri
bouw
,
t
.
f
ar
m
,
vr
uc
ht
enkw
e
jp'(gemeenz.b
.fiasco;
Ljig-jkoelheid;zie ookfrosting;hard
kerij' - gardener (grower), v.n.-,
ooftltweker; - growing! ooft-, v.n(sharp) -, strenge vorst; --bound,
vast-, ingevroren, vast in het ijs; teelt)
'- jam,v.ngelei,Jam;- juiee,
--nail, znw., ijsnagel (v. paard); v.nsap; - knife,fruitmesje'
, - loft,
çf,fc.,op scherp zettenp
'--prool,vorstf.zolder;- seller,f.handelaar;- stand,
zie '
w dish; - sugar, v.nsuiker; vrij' - work, glacerlng (v.gebak);
syrup, v.nsiroop; - tree, v-boom ;
matwerk (v.zilver);fcçc. bevriezen
(v. planten),berijpen; glaceren (v.
wine,v.nwijn.
taart enz.); mat malten (v. glas, fruitage,oofttijd;ooft;ooftopbrengst.
metaal),matteren;scherpen (v.hoef- lruiter, vruchtenschip; ooftkweker;
ijzer), op scherp zetten; -ed,inge(vruchtldragendeboom.
Engels H andelswoordenboek
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lruiterer
fruiterep fruithandelaar.

full
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fugaeity? kortstondigheid, enz.,
fugaclous.
fruitful,vruchtbaar (ook fig.j;thesession w as
in elficient measures, fugiti
ve adj., voortvluchtig; voorbijdeze zitting heeft tOt velerlei doelgaand, ltortstondig; licht verschietreffende m aatregelen geleid; of
tend;znw.,vluchteling'
,- (from jusm ueh good, veel goeds opleverend.
t
i
ce
)
,
vo
or
t
vl
uc
ht
i
ge
.
fruitfulness, vruchtbaarheid (ook jig.j. fulerum , steunpunt (techn.

fruition, genot (vrij gebruik);vervul.
draaipunt (lcc#?
z.).
ling van verwachtingen, rijpheid'
, fulfil,vervullen (v.wens,belofte,forto bring to -, tot rijpheid brengen
m aliteit,voorwaarde,eisl;volbrengen,uitvoeren,waarm aken; ten uit(jig.j,helpen verwezenlijken'
i
,toeome
o -,totrijpheid komen (jig); to
voe
r brengen (v.bevell; uitvoeren,
enter into full - of, in het volle
nakom en (v.contract, verplichtinenot treden van.
gen); uitvoeren (v.bestelling); befrm tless, zondervruchten;vruchteloos,
antwoordenaan (verwachting,doel);
vergeefs,nutteloos; - efforts, vruchzieookprophecy en requirement bj.
teloze pogingen.
fulfilm ent, vervulling, enz., zie fulfil;
fruity,vruchtten)...;naardedruifsmain - of your order, ingevolge (ter
kend (v.wijn).
uitvoering van) uw bestelling.
f
ul
iginous, roetachtig,-kleurig.
frustrate, doen mislukken, veri
jdelen,
te nietdoen,frustreyen,dwarsbom en, fullIc)adJ'w,vol,gevuld'
,volledig,comteleurstellen; to be -d by, ookk afpleet, volkom en, algeheel,voltallig;
stuiten (schipbreuk lijden)op.
voltekend;vervuld,vol(van,met)of)
frustration, mislukking, enz.,zie frus(ook jig.j;-tothe brim (gemeenz.:trate.
up),boordevol;tobe-upwith orders,
volop bestellingen hebben;- up with
frustrative, frustratory (jur.), frustrawork,overladen m etwerk;- address,
toir (v.bewijsvoering).
fry 1,bakken,braden;fried eg'
r,Spiegelei; -ing-pan, braadpan'
, from the
-i
ng-pan into the lire,van den regen

(wal)in den drop (de sloot).
1ry II, vistbroed); tweedejaars zalm;
school (zwerm)jonge vis,bijen enz.;
the smallter)- (fig.,gemeenz.j,onbeduidendepersonen (zaken);dekleine
luiden; the whole -, de hele troep.
fuehsine, fuchsine.

fueus tzzze.:fuei)qblaaswier.
fudge znw.,onzin;verzinsel'
,knoeieri
j;
mm.,verzinnen;onzin praten,bluffen;
knoeien (met), (samenlflansen,vervalsen.
'
fuel znw.,brandstof;stookolie; to add
- t
o thelire, olie in het vuurgieten;

liquid -, vloeibare brandstof,(#c,
n,
delsben..jstookolie; - consumption,
brandstofverbruik; - gas, kook-,
verw arm ingsgas'
,- oil,brandstofolie;
- station, bunkerstation'
, (vl
v., van
brandstof voorzien;b.innem en;voe-

den (v.h.vuur).
fugaeious,vroeg afvallend;(/fg.)vluchlug, m uf-,dufheid;stof.
tig, kortstondig.

volledig adres; - authority,volledige

(uitgebreide)volmacht;- costs,alle

kosten; a - day, een volle dag; the
- debts of t
he firm , het totaal der

firmaschulden;-details(partieulars),
alle (volledige) bijzonderheden;to
haveone'shands -,zijn handen vo1
hebben; - (the -est) information,
(de meest) volledigeinlichtingen; man,volmatroos;on - pay (salary),
met behoud vansalaris;-power(of
attorney),zie N authority; - speed
(
power), (met) volle kracht; in sum m er, m idden in den zom er; to
work - tim e, heledagen werken;zie

verder #); zie ook delivery tz),
payment b), price ca), settlement,
share 11:),stop bj,e.a.
bjbl
J'
w.,gelleelen al,ten volle,in alle
opzichten, volmaakt; zeer,heel; zie
ook djen fully;tosail-andby,(met)
voltlezeilen)en(scherp)bij(denwind)
varen;- as...(as),ten minsteevenveel (evenzo)...als;- lœoad, meer
dan breed qenoeg;- six miles,een
goede zes m lJl;to know - well, heel
goed w eten.

1ull
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c)znw.,voltlediglheid;volle maat;-s,
volle haring; the - of it, alles, alle
bijzonderheden'
,to turn the gas on
at -, de gaskraan geheelopenzetten;
in -, voluit;ten volle,(in zijn)geheel; ,,in fu1l'': zonder toeslag (v.
vracht); in its -est, ten volle, tot
in depuntjes;paymentin -,volledige
betaling; volstorting; payment(settlement)in-ofalldemands,v.ekwijting;sum in - ofalldem ands,bedrag
terv.e kwijting;afkoopsom;zieook
receipt; to pay (settle) in -, geheel
betalen (voldoen);tosi
gn one'sname
in -, zijn naam voluit zetten; the
season ispast the -, de beste tijd
van het seizoen isvoorbij;to the -,

lund

fulminate ww.,(doen)ontploffen,knallen; uitvaren, fulmineren (tegen,
against); fulminating gold (silver,
me
reury),knalgoud (-zilver,-kwik);
fulm inating powder, knal-, donder'poeder; znw., knalzout, donderpoeder;- ofmercury,knalkwik.
fulm ination, ontploffing, knal; fulminatie.
fulm inatory, donderend, uitvarend.
fulminic acid,knalzuur.

fulsometness),walglijktheid),kruiperig
(-heid).
fum ble ww.,tasten,zoeken (
naar,for,
after);knoeien (met),morrelen (aan)
(ook.-at,with);- ult,verfrommelen'
,
znw.,onhandige poglng.
ten volle, geheel en a1; zie ook fumbler,morrelaar,(onhandige)knoeier.
endorsem ent.
fum e znw., damp,uitwaseming;reuk;
in a -,woedend;f
zzfc.,dampen,roken;
dj- -samenst.: - - blood, volbloed---;
blown, ln vollen bloei; volkom en
wasemen; be-, uitroken; opstijgen
ont
wikkeld (ookjig.j'
,(/f6.)volbloed;
(v.dampl;beroken tom donker te
-bodied, zwaar,krachtlg;lijvig (v. tintenl;zieden (van woedel;- away,
verdampen.
wijnl; --bottomed (
sscheepv.), met
grote laadruimte'
, --bow (scA.), fum igant, be-, uitrokingsmiddel, vgl.
volle boeg;--cream eheese,volvette
fum igate.
fum igate, be-, uitroken, Ontsmetten,
kaa
s
;
-dr
i
ve
,
i
n
vol
l
e
(
n)
gang
(
vaa
r
t
)
,
m et v. kracht; --facw en face; -funAigeren, doorgeuren; fumigating
faeedtype,versaalletterls);--fledged
paper(powderlyrookpapier(-poeder).
(/ïg.), vol, volkomen ontwikkeld; fum igation,beroklng,enz.,ziefum igate.
volslagen; --fleeced, in wintervacht fum igator, ontsm ettingstoestel, fum igator.
(v.schaap);- g'
aug'w normaalspoor;
-.gr@5Yn, volwassen; --length, ten fum y, rokend,rokerig,dam pig.
voeten tll
*t,
* --page, van (
grap, aardigheid, pret; we shall
over)'een fun,
seesom e - from this,daal'kunnen we
gehele pagina; --poop (sclteepv.j,
rond achterschip'
, --pressure, *-01nog
wat van beleven!;for (in) -,
for the - of the thing, voor de grap.
druk...'
, --rigged, volgetuigd (v.
schipl;--size,zie N-length;op ware lunetion znw.,functie,am bt; functie,
taak; functie, verrichting, orgaan;
grootte (v. tekeningl; --weighted,
volwichtig.
pl
echtig-,feestelij
kheid'
,(olfieial)-s,
ambtsbezigheden'
, to perlorm a -,
full 11. vollen (v. laken); -ing mill,
e
en
f
unc
t
i
e
ui
t
o
ef
e
nen;
f
z'm.,functivoltlerslmolen,vollerij.

fuller 1, lakenvoller; -'s earth! vollersonneren , werken'
, fungeren, dienst
aarde.
doen.
fuller II, zetham er.
fundional,functioneel;(soms)ambts...,
fullness, volheid;volledigheid, uitvoedienst....
righeld.
functionary znw., functionaris,am btenaar, beambte'
,adJ'.,zie functional.
fully,ten volle,vol,geheel,in alle opzlchten; uitvoerig,am pel;- loaded, functionate, zie function ww.
volgeladen;-paid(up),volgestort(v. fund znw., fonds; voorraad;-s, kapi-

aandelen);toreport-,uitvoerigrapporteren; - sufficient, ruimschoots
voldoende;we - understand,wijbegrijpen ten volle (volkomen).

taal,fondsen,effecten;(geld-,kasl-

middelen, contanten; staatsfondsen;
am ple -s, ruim e middelen; no -s

(ajgek.:N/F),geen dekking (op che-

fundam ental

3i0

qaej; not sufficient(insufficient) -s
(ajgor
ek.:
N/S,n.s.f.),d.ontoereikend;
- f
repairs, reparatiefonds; -s of
the estate,beschikbaregelden uiLden
boedel;my -s are low,ik ben slecht

bijkas; to establish a -, een fonds
oprichten (stichten);toprovide(find,
produee) -s, fonds bezorgen (fourneren); voor dekking zorgen; to be
in -s,contanten hebben;the aceount
is izl -+ er is een creditsaldo, de

cliënt (rekening-couranthouder) is
zonder contanten, niet bi
j kas; holder, bezitter V an staatsfondsen;
fzzfc.
ve
rt,
erc
en
ons(
o
v.
lide
scrhul
endl
(v.
;inschuld);constaatsfondsen beleggen;financieren (v.onderneming);Lzeld.jverzamelen;-eddeht,
gevestlgde (gefundeerde)schuld.
fundam ental,fundam enteel,principieel,
oorspronkelijk,grond...;-1y:ook:in
v66r; zfe ook put in; out of -s,

den grond; - difference, prlncipieel
verschil; - notion, hoofdbegrip; prineiple, grondbeginsel; - rule, g.regel'
, - tariff, basis-,g.tarief; znw.,
basis,grondslag,-beginsel,-waarheid,
-toon.

fungible (jur.),vervang-,verwisselbaar.
fungieide, zwam verdelgend middel.
fungous, fungoid,zwam-,paddenstoel-

achtig;(jig.ja1s een paddenstoel te
voorschijn schietend.
fungus (zzzv.:fungi),zwam,paddenstoel
fook /fg.),fungus; sponsachtige uitwas,sciimmel.
funieular adi.,kabel...,touw...,snoer...;
- railway, kabelspoor; znw., kabelspoor.

furniture
slag,korst,kctclsteen'
,.
-,
s,ook:pelte-

rijen; setol -s,bontstel;- dresser,
b.werker; --trimm ed, m et b. gegarneerd; ad)'
., bonten,bont...'
, - eap,
b.m uts; - eloak,, pels-, b.m antel; -

e
oat,pelstjas);-eollar,pels-,b.kraag;
seal, pelsrob; - skins, b.vellen,
pelzen'
,f<7f
J7.,metb.voeren (garneren,
afzetten, bekleden enz.); aanzetten
(met ketelsteen enz.);schoonmaken
(v.ketel);(sc/z.)dubbelen.
turbish, polijsten,bruineren, (oplpoetsen LookL- up);- up,ookkopknappen, -lappen.
lurbisher, bruineerder.

furcate adj.,gevorkt;ff7œ.,zichsplitsen
(vertakken).
furcation, vertakking, vork, splitsing.
rurious!woedend (op,with);woest,geweldlg.

furl,beslaan,vastmaken (v.zeil);(zich)
opvouwen (oprollen); opgeven (v.
hoop);-ing-line Lsckeepv.j,beslaglijn.
l
ur
long.1/8 Eng.mijl(201 m).
lurlough znw., verlof; on -, m et v.;
wpfp.Lzeld.),v.verlenen.
furnace znw., (smeltloven- (ook /ïg.);
vuurhaard; to try in the (
/f#-)'aan
een vuurproef onderwerpen; -.eoal,
ziesteam coal;- oil,stookolie (voor
verhitting v.stoomketels); - tuhw
vuurgang;f
zp;c.,verhitten (in oven).
furnish, verjchaffen, verstrekken,opgeven (v. adressen, namen, inlichtingen enz.);verschaffen,bt
jbrengen
(v. bewijzen); leveren, fourneren;
voorzien (van,with);uitrusten (met,
with),meubileren,inrichten;zie ook
furnishing; - eapital, kapitaal verschaffen(fourneren);-anexplanation,
opheldering verschaffen (over, o#,
about);- with,voorzienvan,leveren,

funk (gcrzzeenz.) znw., angst'
,bangerd;
to be in a(hlue)-,in deratszitten;
ww.,bang zi
jn (voor),bang maken;
verschaffen.
iets niet aandurven (ook.- it),zich
, m eubelm aker,
er uitdraaien.
furnisher, leverancier'
toffeerder;zie ook appointm ent.
funnel, trechter;schoorsteen, pijp (v. fursni
shing, -s, uitrusting;m eubilering;
schip, locomotief); lucht-, llchtkoker; - cape, vonkenvanger; m antel
fournituren; - housw m eubileer(v.pijp);-damper,schoorsteenschuif; inrichting.
- guys,s.tuien;-hood (cover),s.kap; furniture, m eubilair, m eubelen, huisraad, stoffering; montering, beslag;
shrouds (stays), s.want; - sieve,
trechterzeef.
(/fg.)inhoud,uitrusting;piece(artiele)
lunny,grappig,komisch;vreem d.
o
f -, meubeltstuk);suite (set) ol -!
ameublem ent; the - of one's m ind,
fur
znœ.
,
bo
nt
,
pe
l
s
l
we
r
k)
,
pe
l
s
j
a
s
,
m antel; pelsdieren; aanzetsel, aan-

iem ands aanleg, kennis, ontwikke-
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future
lurrier
ling; --heatep m eubelklopper; - lusel oil,foezel.
binding.Engelseboekband;- earriers fuselage,romp (v.vliegtuig).
(earters),zie - removers;- dealer, fusibility, smeltbaarheid.
m .handelaar;- maker,m .fabrikant; lusible, smeltbaal.; - eut-out, sm elt- polish, (m.lpolitoer; - remover, veiligheid;- plug,loodstop,zekering.
ve
rhuizer'
,(t-ompany of)-'removers, fus
ion,(ver
-,samenlsmelting,enz.,zie
m .transportondernem ing; - reposifuse 1'
,fusie;gesm olten massa.
tory, garde-meuble; zie ook van lI. fuss (
gemeenz.jznf
zz.,(onnodige)drukte,
om slag,ophef;opwinding;wiedrukte
furrier,pels-, bontwerker(-handelaar).
m aakt om niets'
, - and feathers,
furriery,bont-,pelswerk,pelterijen.
furring 1*
, zie furriery.
bombarie; it was made a - of, er
furring II. aanslag,-zetsel, ketelsteen.
werd veelte veeldrukte(ophef)van
gem aakt; f
zzf
zz.,druk doen,zich druk
f
ur
r
i
ng
I
H
L
s
c
h
e
e
pv.
)
,
s
pi
j
kyr
hui
d.
furrow znw., voor,groef,rlm pel,gleuf;
(zenuwachtig)maken,zichopwinden

(over, over); zenuwachtig maken,
(scheepv.jzog;-drain,afvoergreppel;
çcm.,tdoorlploegen,groeven,rimpelen. agiteren; - about (up and down),
furrowy, gerimpeld.
druk rond (heen en weer) lopen.
furbont
ry 1-,...met bont gevoerd (bekleed), fussiness,drukdoenerij,enz.,ziefussy.
fussy, druktdoend),zenuwaclltig.
furry II, aangeslagen, -gezet, bekorst. fustage, fustage.
further adJ'., verder; nader; details fustet,fustiekhout,geelhout. sum ak.

(particulars),naderebijzonderheden,
iets naders; a - letter, een nader
(nog een)schrijven;aqa -safeMuard
against,termeerderevrljwaringtegen;
side, gene (andere) zijde; biiw-,
verder; nader; bovendien, wijders
fook -more); to inquire -, nadere
inlichtingen inwinnen'
,- to our Ietter
of..., in vervolg op ons schrijven
van ...;f
'
cf
,
p.,bevorderen (v.belangen,
plannen enz.).
furtheranee, bevordering; in (for the)
- of, ter b. van.
furtherer, bevorderaar.

fustian znw.,fustein,bombazijn; (/ïg.)
bombast; adJ'., bombazijnen; (/ïg.)
bom bastisch; - velveteen, m anchester.
fustic, geelhout; kleurstof daaruit bereid.
fustiness,m uf-, dufheid.
fusty,m uf,duf.

futile, vergeefsz nutteloos, ijdel (ook
v.hoop,poglng);nietig,waardeloos;
beuzelachtig,futiel.
futility, nutteloosheid,enz.,zie futile'
.
futiliteit.

futtock (scheepv.j, Oplanger; -s,
hrouds, puttingwant.
lurthermore,verder,bovendien,wijders. futsur
e adJ'
., toekomstig, toekom end,
furtherm ost,verst.
aanstaand,volgend; - business, terfurthest, verst;at(the) -,ziefarthest.
furtive, clandestien,heimelijk, sluiks'
,
mijnzaak, -zaken, koop op termijn;
- d
gestolen; diefachtig.
elivery,latere (toekomstige)levefury,woede,razernij;in a-,woedend.
ring,termijnlevering;(to sexl) for delivery(shipment),op termijn (latere
fuse 1, (verlsmelten, amalgameren;
sam ensm elten, zich verenigen, een
levering) (verkopen); market for fllsie doen aangaan,fusioneren; the
delivery, - market, termijnmarkt;
- orders,best
ellingen op latere leveX C0. is going to he -d into the Y
ring; ooklvolgende (latere) b-n; at
eoneern,de X Mij zalworden opgelost in het Y concern.
some - time, te eniger tijd; zie ook
fuse I'
I znw., lont, ontstekingsbuis,
requirement c);znw.,toekomst;-s,
patroon; (electr.j zekering'
, - hox, business in -s, termijnzaken, tijdzekeringenkast;- switeh,veiligheidsaffaires (v. goederen), bestellingen
uitschakelaar; - wire, sm eltdraad;
op termijn, toekomstige levering'
,
ww., van een lont enz.voorzien.
eopper -s,koper op termijn;market
fusee, snekrad (v. uurwerkl; wind- for -s, -s market, zie c#j.; in (for
lucifer.
the) -, voortaan,in hetvervolg;in

lutureless
the -,Z
1n de toekom st'
,in the ncar .
%.
#F
in de naaste t., binnen afzienbaren

ga11
halen'
!- (
-uplon,zl'
.
e,
vground (
îup)On'
,

ook'
. lnvloed krijgen (in de gunst
komen) bij; zie ook acquaintance,
advantage ca),aim znw.,controlJ,1),
credit ca),currency,ear l:end ca),
experience znw.,footing, ldea, im presssion,insight,object 11è),posfuzz, pluis,dons.
a.
session, reputation,wind lc1), e.
.
fuzzy, pluizig, donzig; rafelig'
, vaag, bjznw., (aanl
winst,voordeel,profilt,
wazig.
gewin; besom ming; opbrengst (v.
fykw hoepelnet,grote fuik.
mijnl;-s, ook'
.verdienstetn),emolurnenten enz.; zie ook gainings'
, his
G
meagre -, zijn schrale verdienste,
het beetje dat hij (daarmede)vergah 1, to have the gift of the -, uitdient'
, net (elear) -, zuivere winst
stekend kunnen praten, flux de
(
o
pbr
engst); no -s without pains,
bouche hebben.
zonder m oeite bereikt m en niets.
gah II, nok, klink, oog.
Mainer,verwerver,enz.,ziegain c).
gabardine. zie gaberdine.
gainful,winstgevend,voordelig;(zdf#.)
gabellerbelasting (fnz.zoutaccijns).
belustop winst;(Xr?zcr.)betaald (v.
gaberdine,qaberdine.
betrekking).
gad 1, puntlge stok.
gai
nings,winst;profijt.
gad II, (rondlzwerven,-dolen, -lopen gainsay, weer-, tegenspreken, loochenen; it cannot be gainsaid, there is
Look: - about,abroad,out).
no -ing the faetthat...,hetvaltniet
gadyet Lgemeenz.j, instrumentje, vinte loochenen,dat ....
dlng,uitvindsel,truc,kunstje,midgainsayer, tegenspreker,loochenaar.
deltje.
gaffznw.,visspeer gri
jphaak;Lscheepv.j gaiter, slobkous.
gaffel; - sail, gaffelzeil; ww., m et galactom eter, m elkweger.
een grijphaak aan wal trekken (v. galaetophorous, m elkhoudend.
vis).
galaxy, melkweg; Lfig.j schitterendte)
gaffer, (ploeglbaas,meesterknecht.
groep (gezelschap,verzameling).
gag znœ.,mondprop,knevel;(gemeenz.j galbanum,galbantum):moederhars.
bedotterij;ww.,knevelen,den mond gale I znw., storm; (scheepv.j (stijve)
snoeren;Lgemeenz.jbedotten.
bries;ww.- away Lscheepv.),van den
gageIznw.,(onderlpand;uitdaging;to
wind zeilen (lenzen).
throw down the-,iemand den hand- galeII, periodiekebetal
ing van (perioschoen toewerpen; f,cfc., verpanden,
diek tebetalen)huur;tx4r?zcr-lperio-

tijd;in the remote -,in deverre t.
futureless, zonder toekomst.
futurity, toekomsttigheid); (gemeenz.j
toekomstmuziek'
, toekom stige gebeurtenissen (ookkfuturities)

op het spel zetten.
gage 11, zie greengage.

dieke betaling?periodiek te betalen
bedrag; hanging -, achterstallige
huur.
gage 111,ziegauge (fnz.scheepv.j.
na
ta,
mle
o,
oder
galetts
te
,,-sulfide.
gain c,
) gzf
d
c., verwerven, verkrijgen, galet
behalen, opdoen; bereiken'
, verdieafvalzijdev.d.cocon.
nen; winnen (v.tijd,procesl; (het'
, galim atias, wartaal, onzin.
er bij)winnen;voorlopen (v.klok); galingale, galingaan; -,root, g.wortel.

toenemen (in gewicht); nothing is
(to be) -ed thereby,daar wint men
niets bij,daar is geen heil van t,
e
verwachten; - aeeess(admittanee),
toegangverkrijgen;- ground,terrein
(veld)winnen (op,on, upon);- the
harbour, de haven (weten te) bereiken;- in elearness,aan duidelijkheid winnen'
,- over,overreden,over-

galiot (scheepv.j,galjoot.
galipot,denneri-,pijnhars.
gall1,gal (ook jig.j,bitterheid.
gallII,schaafwond;kaleplek (in akker
enZ.).
.
gall111, galnoot,-appel Look:- nut).
gall IV, schaven, beschadigen,vreten;
ergeren, verbitteren, hinderen;

Lscheepv.) schavielen;-ing,ergerlijk.

galleon
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galleon, galjoen.
gallery. galerij, gaanderij,
. tribune,
kunstmuseum;mijngang..
galley, galei;kapiteinssloep;kombuis;
(drukk.j galei: zetplankle; - proof,
onopgemaakte (druklproef.
gallieism, gallicisme.
gallim aufry, m engelm oes.
galliot, zie galiot.

gallipot,zalfpot.

gallium , galllum : blauwwit m etaal.

gallon (imperial -)! 1,5159 1;(-4mer.:
U.S.Standard-),3,785i 1.
gal
loon znw.,(boordllint,galon; ww.,
galonneren.
gallop,- through (over),d6örvliegen.
gallows-bits Lscheepv.j, galg-,barringstijl.
gallowses (Schotl.,drzzcr.),bretels.
galore (
sg
emeenz.j, (in)overvloed Look:
in -).
g
alosh,(gummilover,scho
en.
galvanie, galvanisch'
- eleetrieity, zie
galvanism .
galvanism , galvanisme.
galvanize,galvaniseren'
,- into new life,
nieuw leven inblazen.
galvanom eter,galvanom eter.

garble
de
ha
nd
i
n
he
t
s
.
he
bbe
n;
zi
e ook
*y
fl at en throvv
y
up;- act,jachtwet'
,

eock,kemphaan fookfig.j;- keeper,
jachtopziener; - laws,j.wetten; l
icenee (eertificate), j.acte;- park,
wildbaan,-park;- preserver, houder
-

van een wildpark.

bj-adj.(gemeenz.j,flink,kranig'
,to be
for,aandurven,tevindenzijn voor.
c)sfc
fc.,spelen,dobbelen;- away,verpelen.
gam ester,speler,dobbelaar.
gam m on I znw., gerookte ham ; ww.,
zouten en roken.
gam m on II,ie
onzin;
rke
lakke
jsve
ma
n.rij' (z29V.,
bedotten ts wi

gammonIIi(scheepv.)znw.,boegspriet-

sjorring Look:-ing);fcfzz.,sjorren.
gamut, toonladder,-schaal;(jig.j,the
fwhole)- of...,degehelereeks (omk
ang)54étf1....
gamy,wildrijk;adellijk (v.wild).
ganw troep,bende;ploeg (v.werkl.);
stel (v. gereedschappen); - board,
loopplank,zie ook gangway.
ganger, ploegbaas.

ganglion (?
zzf
7.: ganglia),zenuwknoop;
(jig.jmiddelpunt.
gambadw gambado (Jïg.),bokkesprong. gangrene (jig.j?kanker.
gam bier, gam bir.
gangrenous (/zg.),kanker....
gam ble ww., spelen,dobbelen,gokken; gangue,gangsteen Lml
jnw.j.
Zze ook gambling; - aw ay, verspe- gangway, (
g
angl
pa
d,
do
organg; (sch.)
len, verdobbelen; znw., dobbelarij, gangboord,loopplank,-brug; - door,
laadpoort; - port, valreep.
gokkerij,gokje; (/fg.)loterij.
gam bler, speler, enz.,zie gam ble ww. ganister, soort,vtlurvaste steen.
gam blesom e, aan het spel verslaafd.
gant-line fscheepv.j,joltouw.
gam bling,het dobbelen, enz.,zie gam - gantry, schraag voor vaten; onderstel
bl
e çfJœ.; gokkerij;ook:windhandel;
(v.loopkraan,spoorwegsignalenenz.).
instinct, dobbelzucht; - policy, Kap, Opening,gat;gaping,hiaat,leem d.polis;- transactions, gokzaken.
te;bres;schaardte);Ljig.jkloof,klogam boge, guttegom :roodgele verfstof.
ve;tobridge(span)a -,een k.overgamec)znw.,spel;spelletje (ook jig.j; bruggen,een hiaat aanvullen;to stop
(jachtlwild;the - is up, het spelis
(fill, supply) a -, een leemte aanverloren, het is m et ons enz.gevullen,een gatstoppen Llett.en jig.j.

daan;the - is not worth the eandle, gar, zie garfish.
het sop is de kool niet w aard;I do garageznw.,garage'
,- holder,g.houder;
not know their -, ik weet niet w at
ww.,stallen (in g.).
ne, m eekrapverf.
zijinhetschildvoeren;to play a fair garanci
garb, gewaad,kleed,kleding.
(
r
o
und
,
s
q
uar
e
)
-,
e
e
r
l
i
j
k
s
.
s
pe
l
e
n;
to play a person's -, in iem ands garbage,(di
erlijk)afval;(jig.jrommel,
uitschot.
kaartspelen;toplay a winning (los-

ble,een (opzettelijk)verkeerdevooring) -,gewonnelt(verloren)s.heb- gar
stelling geven van, knoeien m et,
ben; - and -, gelijk-op; to be at
flatteren, verm inken, verdraaien;
the -, (ook)meedoen; to be in the

garbler
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gasket

(zc!#,
.)uitziften,schiften; garhlings, garnisher,wie derden bcslag lcgt.

garniture, toebehoren; garnituur,garnering, yersiering.
rret, vliering,zolderkamer.
garboard,-(strake)Lscheepv.j,kielgang. ga
garden znw., tuin; eomm on or - ... garrulity. praatzucht.
rrulous, praatziek.
(gemeenz.j,huis-,tuin- ofkeuken...; ga
bean, zie horse bean; - engine, garter, kouseband; m en's -s, 'sokoptuinsproeier; - frame, broeibak; houders.
furniture, tam eubelen; - hose, t.- gas c) znw.,gas; (
gemeenz.j (gelbluf;
slang;- lettuce,t.sla;- mould,teel-,
geklets; (Amer.,gemeenz.j, benzine'
,
to eook hy -, op g.koken; to eut
tuinaarde; - plants, t.gewassen; off the -, het g. afsluiten; to lay
plot, (lapje) t.; - produce (stuff),
on -, g.aanleggen; to light the -,
t.gewassen, tuinderijproducten; het g. aansteken; to '
turn offthe -,
(-I
-ng) tools,t.
gel'
eedschap;- roller,
het g.uitdraaien; ww., van g.voort.
w als; - seat, t.bank;- shears, t.schaar'
, WJfV., tuinieren, -ing, ook.
zien;metg.verlichten (behandelen,
tuinbouw.
verstikken); door een g.vlam halen
gardener, tuinman; tuinder,tuinier.
(v. draad, kant enz.); fgemeenz.j
bluffen;kletsen.
garfish, geep.
gargantuan! kolossaal.
bj samenst., - bag ftechn.), gaszak'
,
uitschot, afval.
garbler,knoeier1 enZ.,zie garble.

garish, opzlchtig, bont;hel,schel.
garlandznw.,gulrlande,kransLookjig.b
.;
(scheepv.)rak,rek,band;figsin -s,
trosvijgen;f
4'œ.,be-,omkransen.
garlie, knoflook.
garment,kleed,kledingstuk;ook(cIg.):
be-, aankleding; -s, klederen, gewaad.

garner(/fg.)znw.,voorraadschuur;ww.,
vergaren.
garnet 1,granaattsteen).
garnet11 Lsoheepv.j,karnaat,hondefok.
garneting, het herwinnen van vezels
uit oude stoffen.
garnish fzzf
c., garneren, opm aken,be-,

afzetten (met,with),versieren,tooien;(jur.)derden-beslagleggen onder,
zie ook garnishee enz.; dagvaarden
in een geding tussen derden; znw.,
garnering enz.

garnishee (jur.), derde gearresteerde:
derde,onder wien beslag wordt gelegd; gedagvaarde in een gedlng
t
ussenderden;- order,beslag (arrest)
onder d.;to obtain a - ortleragainst,
ee
n bevel verkrijgen tot derdenbeslag onder...; to serve a - order
upon aperson (attaehingtheproperty
of), d.-beslag onder iemand leggen
(ten lastevan);- proeeedings,beslag
(arrest)onder d.
garnishm ent, garnering, enz.,zie garnish f
'
çzm.; (jur.)beslaglegging onder
derden.

Lgemeenz.jbluffer,windzak'
,- boiler,

g.kom foor;- bracket,g.arm ;- huoy,
g.boei;- hurner,g.brander;- eheck,
g.afsluiter; - ceal, g.-, vetkolen; eokw g.cokes; - eonsum ption, g.verbruik'
, - eooker, g.kom foor, -fol'
nuis; - engine, g.m otor; - eseape,
g.ontsnapping,lek; - Hre, g.haard;
- fi
tter, g.fitter; --fitting, g.aanleg'
,
-

fittings (fixtures). gaspijpen, fit-

tings enz.; - heater, g.kachel; holder, zie gasom eter; - indieator,

g.drukmeter; - jet,g.pit,-vlam; -

lam p, g.lam p; - light, g.licht; Ilghter, g.aansteker; - lighting, g.verlichting'
, - m ain, g.leiding; -

mantle,gloeikousje;-mask:g.-masker; - m etep g.m eter; - oxl, g.olie;
- oven, g.fornuis; -kachel; - pipe,

g.pijp, -buis; - plant, g.installatie;

- range, zi
e 'w oven; - slack, zie
- coal; - stove, g.kom foor, -stel,

kachel, -fornuis; - tank t.
zl.?zzcr.l,
zi
e gasometer; - tar, (g.lkoolteer;
- -t
ight, g.dicht; works, g.fabriek.
gaseonadeznw.,snoeverij;ww.,snoeven.
-

gaseity, gasachtigheid, -vormigheid.
gaselier, gaskroon.
gaseous, gasachtig, -vorm ig,

dampvormig,ijl.

gasificatiom vergassing.
gasiform, gasvormig.
gasify, vergassen.
gasket, beslag, seizing, SJ
'ortouw
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gazette

, inzam eling,
ki
Lsc
ngr
heepv
ing.j'
,
(gdœ.
(he
:nne
- rpl
ing)
pakki
. ng; pak- gathering, verzameling'
collecte'
:oogst,pluk;bijeenkomst.
gaud!snulsterlj,opschik;-s,ook:praal.
gaso6ene,zte yazogene.
gasoline,gasollne;benzine;- distillate,

gaudlness.opzichtigheid,enz.,zïcgaudy.

udy, opzichtig, pronkerig, bont,
ruwe benzine Lhandelsbenamingj; - gakl
filling station, benzinelaadstation.
eurig.
gasom eter, gashouder.
ga
uf
fer,ziegof(fler.
gassiness,gasachtigheid,enz.,ziegassy. gauge znw., (
standaardlmaat; roei-,
gassy,gasachtig,gas...;(gcrzzcc?zz.)blufijkmaat, peil, peilglas,-stok, roeiferig.
stok, meetroede; kaliber'
,meter (v.
gate, poort (ookjig.j,deur,door-,toe-, regen enz.).
, inhoud (v.vat);dikte,
ingang; (afsluitlhek, slagboom, (afnummer (v.draad enz.l;fi
jnheid (v.
sluitlboom (v.spoorweg); sluisdeur; weefsel); spoortwijdte); Lscheepv.j
ingang (v.dok);this will open the
diepgang; (scheepv.j zij; (/ïg.) stan(a) - for (to)...,ditzetdedeuropen
da
ard,maatstaf;Ldrukk.)maatstrook;
6 atm . -, 6 atm .overdruk;to have
voor ...; -house, portierswoning;
a person's-,iem and doorzien;to take
keeper, -tslman, portier; baanthe - of, Opnemen, poolshoogte newachter(bijoverweg);-post,hekkepaal;-way,poort;(jl
.
'
g.jkanaal,weg.
men van; pressure (steam) -, ma#'
ather c) ww.,(zich)verzamelen,vernome
ter;water (tide) -,peilschaal;
- eock, peil-, m anom eterkraan; garen,bijeenbrengen,inzamelen,ophalen; innen (v.belasting);opdoen
glass, peilglas'
, ww.,meten (ook v.
(v. indrukken); (inlwinnen (v. inschip),peilen,roeien (v.vaten),ijken,
lichtingen); plukken, ooysten, binkalibreren;(jig.jpeilen,ramen,schatten, zich een idee vormen van; zie
nenhalen Look: - in); zlch samenpakken (
v.
wol
ke
n
enz
.
)
;
i
nne
me
n,
ook gauging:- lrom (by), afmeten
plooien; L
gemeenz.) begrijpen, (kunnaar (/fg.).
ne
n) nagaan; zie ook gathering; - gaugeable, peil-,meet-,ijkbaar.
like a snowball, als een sneeuwbal gauger,peiler,meter,(
wijnlroeier,ijker;
a
angr
oe
i
en;
(
i
n)
t
he
ha
r
ve
s
t
(
e
r
o
p)
,
ambtenaar der accijnzen; scheepsden oogstbinnenhalen; an idea may
meter'-'sfee,ijkloon.
.
be -ed by...,men verkrijgt daarvan KauKing, - act, igkwet; - office! igkenig denkbeeld door...;- way (scA.), kantoor; - pipe, w aterstandpigp; rod, peilstok, m eetroede;- rule,zie
vaartkrijgen;the demand for...-ed
- rod;ook. m eetketting.
weight,de roep om (vraag naar)
werd luider (sterker);- from, op- gault, reeks klei- en mergellagen.
maken (afleiden,concludel.en)uit;as gauntlet,rij-,scherm-enz.handschoen;
m ay be -ed from a glance at the list,
lange dam eshandschoen; to throw
gelijk men bijvluchtige inzage der
(fling)down the -,denh.toewerpen;
l
i
j
st
r
e
eds
z
i
et
;
f
r
om
wha
t
I
ea
n
,
t
o take (piek) up the -, den h.opnaarhetgeen ik te weten heb kunnen
nem en .
komen (heb kunnen nagaan); - gauntree,gauntry, zie gantry.
im binnen-, inhalen; innem en; gauze ZnW., gaas; heiig-, wazigheid'
,
wh'
e -, - wire e10th, m etaalgaas'
,- up,oprapen; (in plooien) samenne
men;samenvatten (v.feitenenz.); fram e, hor; adJ'.,gazen;gaas-,slin(up) one's enelgies (strength;
gerbindig (weverstermj.
, heiig, wazig.
thoughts),zijn krachten (gedachten) gauzy, gaasachtig'
verzam elen; - oneself up, tot zich- gavel t
a4r/zdr.l,voorzittershamer.
zelf komen,zich verm annen;zie ook gay,vroli
jk;kleurig,bont,schitterend.
breath,head qa)en ca),thread znw., gaze çvzfz
sz.,staren (naar,at,on,upon);
volum e.
zieookgazing-stock;znœ.,(starende)
blik.
bj znw., -s, opnaaisel, inneemsel.
gatherer, ver-, inzamelaar, enz., zie gazetteznw.,staatscourant;Netherlands
Governm ent -, N ederlandse Staatsgather c,);Ldrukk.jvergaarder.

gazetteer
3i6
g'e#lerolls
courant; London -, Engelse S.; to
houding;- cargo (goods, merchan-

appear(be)in (gointo)the-,failliet
verklaard zijn (worden); ww.,in de
staatscourant bekend m aken'
,he is
tod,be
zij-d
n beno
(aseming staat in de S*1
*
insolvent),failliet verklaard zijn (worden); he is -d out,
zijn ontslag staat in de s.
gazetteer,geographisch woordenboek.
gazing-stock, wat (wie) aangegaapt
wordt;waarop aller oog gevestigd is.
gazogene, toestel ter bereiding van
koolzure dranken.

gear c) znw.,tuig,gareel'
,toestel,inrichting, gerei, tuigtage), gereedschap; takelage; overbreng-, drijf-,
raderwerk fook: -ing); versnelling;
in -, gekoppeld; to throw into -,
inschakelen, -koppelen; out of -,

af
gekoppeld;(/fg.)ontredderd,in de
war;to throw outof-,uitschakelen,
ont-,afkoppelen;(/fg.)ontredderen,
in de warsturen'
,- box (ease),ket-

dise),gemengdelading,(lading)stukgoederen;- dealep handelaarin allerleiartikelen;- delivery tx4/zzcr.l,poste
restante; - ledger, hoofdboek; m anagem ent,hoofdleiding, -directiç;
- m anager, directeur-generaal; his

- manneris...,zijn gehelemaniervan

optreden lS.**)
@ m eetingy algemene
vergadering;-post:eersteochtendbestelling;- PostOffxee,hoofdpostkantoor; - power of attorney, generale
volm acht;- produce,levensmiddelen;
the - reader, de gewone lezer; reeeipt, generale kwitantie; - ship

(steamer), schip dat op stukgoederen aanlegt, met s. geladen schip;
to speak in - term s, zich in vage
bewoordingen uitlaten'
,in a - way,
in het algem een'
; in algem enen zin;

zie ook accegtance tz), crossing,
endorsement,llen,officec),partner,
provider,publicc)znw.,storec),e.a.
tingkast'
,versnellingsbak'
,- oil,car- bjznw.,generaal'
,the -,hetalgemeen'
,
terolie; - wheel, tandrad'
, ketting-s (zcî#.),algemene begrippen (bewiel;zie ook ill-gotten.
ginselen,regelen).
bj ww., (opltuigen (gcm.: - up); van generality,algemeenheid;gem eenplaats;
''gearing'' voorzien;de g. stellen'
,the - of..., de (grote)meerderheid
der
ral
down (up),van lage (hoge)g.voor- gene
*i
@z
**
ation, generalisering,enz.,zie
zien; - into, (doen) grijpen in (v.
generalize.
tandrad);- with,gekoppeld (in g.)
generalize,generaliseren;algem een m azijn met.
gel, stollen (v.vetten e.d.); - point,
ken (verbreiden).
temperatuurwaarbijvetten e.d.stol- generally, gewoonlijk, algemeen in
len.
(over) het a.; - (speaking), in het
gel
atinte),gelatine'
,- paper,g.papier; a. genomen (gesproken); zie ook
- -l
ined casks, gegelatineerde vaten.
cross bj.
gelatinize, gelatineren.
generalship (jig.j, beleid, tact,stuurm anskunst.
gelatinous,gelatineachtig,-houdend.
gelation? bevriezing.
generate, voortbrengen, (verlwekken,
gelid? (ilslkoud,kil.
teweegbrengen; opwekken (dfdcfr.);
gelidity, ijzige koude,kilheid.
ontwikkelen (v.gas,stoom,warmte);
gem znw.,edelsteen,juweel Look jig.j, generating station, (electI'.)centrale,
krachtstation.
kleinood;ww.,(a1s)metedelgesteenten tooien.
generation, voortbrenging, ellz., zie
generate'
,generatie,geslacht.
gemmy, (a1s)met juwelen bezet;flonkerend, schitterend.
generative,voortbrengend,vruchtbaar.
generator, voortbrenger; generator,
genappe,soort sajet.
dynam o; stoom ketel.
gene
hoof
ral
c)
ad
J
'
.
,
a
l
ge
me
e
n;
ge
ne
r
a
al
,
d-; gewoon; zie ook generally; generie,the - namefor ...,de algem ene
benam ing voor ....
in -,in (over)hetalgemeen;-ageney,hoofdagentschap;- agent,hoofd-

agent;-average,zieaveragelIc);-

bookkeeping department,hoofdboek-

generosity, edelmoedigheid,
generous.

zie

generous, edeltmoedig), mildtdadig);

genesi:
3i7
@et
onbekrom pen, royaal, op grote
loan) was -ly plaeed,in werkelijkschaal,ruim,rijk,overvloedig,krach- heid werd er (van delening)slechts
tig;ooklcoulant;som e Shipping Com weinig geplaatst.
panies are - in their applieation of genuineness,echtheid,enz.,ziegenuine.
elass4 to m iseellaneousgoods? enkele geodesy, geodesie:landmeetkunde.
scheepvaartmaatschappijenzljnspoe- geognosy,geognosie:geologie van een
dig geneigd om gem engde goederen
streek of bepaalde gesteenten.
onder klasse i te brengen.
geographer, geograaf.
genesis, wordingtsgeschiedenis), ont- geographictal), geographisch; zie ook
m ile.
staan;to find its in ..., zijn oorgeography, geographie;ook:inrichting
sprong vinden in.

geneva, jenever.
zacht, weldadig (v. klimaat enz.);
opwekkend; opgewekt;sym pathiek,
gul, hartelijk, gemoedelljk; Lzeld.j
geniaal.
geniality, (het,
) levenwekkende, enz.,

genial,levenwekkend'
,groeizaam ;warm ,

(v.pebouw enz.).

geolopeal, geologisch.
geologist, geoloog.
geology, geologie.

geometrietal),geometrisch;-pen,trek-

pen.
geom etry, geom etrie.
zie genial.
georgette, georgette.
genius, genius'
,genie, geniaal persoon; #ernl znw.
, kiem I
jook jig.j'
, $f
7W?.,kien (jig.).
(natuurlijke) aanleg'
, stroke of -, Geme
rm an, - barm , zie - yeast'
, - blaek,
geniale zet.
zieFrankfortblack;- elock,SchwarzGenoa, - velvet, gekeperd fluweel.
walder klok; - eoffee,cichoreikoffie;
genre (
.Fz
..),genre.
- gold, klatergoud;- sausage,m et-,
gent (gemeenz.j,heer.

genteel(gew.iron.j,fatsoenlijk,deftig; braadworst;- silver (plate),Berlijns
zilver'
, - steel, ruw-, smeltstaal'
,fijn,chic,net; a - eompetence, een
bestaantje.
t
e
xt
(
t
ype
)
,
Got
hi
s
c
ht
e)
l
e
t
t
e
rt
t
ype)
;
tinder, zwam ; - toys, Neurengentility (qew.iron.j,fatsoentlijkheid), ber
ger speelgoed; - wheat,zie spelt'
,
deftigheld'
,(zdJ#.)voornameafkomst.
gentle ad)'
., zacht; licht, m atig'
, vrien- yeast,droge gist.
delijk'
,voornaam ,van voornamege- germane, (nauw) verwant, in nauw
boorte;- breeze! lichte bries'
, the verband staande (met,to).
reader, de welwlllende lezer;zie ook
hint znw.en reminder;f
J7f
zz.,verzachten; temm en,dresseren.

Germ anism, germanism e.

germieide,kiemdodend (middel).
germ inal,in de kiem ,kiem ....
germinate, (doen)kiemen,ontspruiten
ge
nt
l
e
f
ol
kt
s
),
voo
r
name
l
i
e
de
n.
gentlehood, voorname afkom st;beschaLook /?k.).
ving.
germination,(ontlkieming.
gentlem an, heer;''B'entlem an'';Gentle- gestieulate, gesticuleren.
men (az
lrzzdr.ojinambteloke
. stukkenj, gestieulation, gesticulatie.
Mijne Heren; F. Clark, of Birm ing- getc), (verlkrijgen;bekomen,vatten,
ham , -, F. Clark, zonder beroep,
opdoen, te paltken krijgen'
, bezorw onende te B.
gen, verschaffen; er toe krijgen'
,
; -'s (gentlemen's)
agreenzent, idena: ul
u overeenkom st
halen; laten; worden; komen; (ge)op goed vertrouwen (tot pri
raken;(fnz.Amer.) begri
jpen,snapjsregepen; to have gotto ...,Lgemeenz.),
ling enz.);- farmer,hereboer.
gentleness, zachtheid, enz., zie gentle
moeten ...; (meest gemeenz. uff#r.:)
we got as 1ar as...,wijkwamen tot
adj.
genuine,echt,onvervalst;serieus,bona
aan ...;when they got...ing,toen zij
fide;none - withoutournam e,alleen
begonnen te..., toen zij aan llet...
raakten'
,- better.beter worden,herechtindien van onzen naam voorzien;
- butt
er, echte boter; - purchasers,
stellen'
,- it eashed (ttopied,printed,
etc.),het laten incasseren,copiëren,
serieuze reflectanten'
, little (o1 the

3i8
7et
7et
drultkenenz.;- it done lm m ediately,
lijkheden) geraken b
'ook: brengen),
'
into it, er achterkom en; er in
het dadelijk laten doen;we shall thuisraken; zie ook habit,hand c4),
done with it,wij zullen dat in orde
touch bgj, e.a.; - off, w egkom en,
brengen (afmaken;ookl er een eind
krijgen; kwijtraken, van de hand
aan makenl;-there(Xzn,
cr.),slagen, -doe
n, aan den m an brengen; ver-,
zijn doelbereiken'
,we must - them

to ..., wij moeten hen zien te bewegen om ...; - to know, te weten
kom en;they got to look upon itas...,

zij gingen het beschouwen als...; undone (loose),losraken,-gaan;zie
ook hold b):lost, low lc), mislaid,
ready c),rld,wind lc1),e.a.
bj verbind.,- aboard,aan boord brengen;zich inschepen;- abroad (soms:
about),ruchtbaarworden;- aeross,
oversteken; t.
d.mcr.l slagen, er ingaan, inslaan'
, zie ook afloat en
aground;- along,vooruitkomen,op-

schieten'
,how arethings(you) -ting
alongl,hoestaat(gaat)het,ermede?;
- alongwellwith aperson(together),
hetmetiemand (samen)goedkunnen
vinden;- along without a thing,het
zonder iets stellen; - at,kom en aan

(bij), bereiken, te pakken krijgen;

om kopen, knoeien m et; zie ook
get-at-able en truth;- away,wegko-

men,-gaan, -krijgen; we eannot awayfrom theimpression that...,wij

kunnen niet aan den indruk ontkom en,dat...;there isno -ting away
from this, daar is niet aan te ontkom en; to try to - away from one's
word, terugkrabbelen; - away with

(inz. Amer.j, er doorhalen, klaarspelen'
, - baek, teruggaan; terugkrijgen; - behind,achterraken;komen achter (iemands bedoelingen
enz.l;t-4?zzcr.lsteunen;- by la4zrzcr.l,
zie - throllgh; - t
lown, afstappen,
stijgen,naar beneden gaan;er onderkrijgen,debaasworden;drukken
(v.pri
js);dalen (v.priis);- in.instappen;erin (binnen)iomen,-Kaan;
binnenhalen (v.oogst);binnenkrl
jgen
(v.vordering);- in first,erheteerst
(
bij) zijn; - a word in (edgeways,
wise), er een woord tussenkrijgen;
- i
n at a Iow price, goedkoop klaarkomen (kunnen kopenl; (beurst.j er
bijlagen koers ingaan; zie ook foot
cl),hand cal,head ca);- into debt
(dillieulties),in de schuld (in moei-

wegzenden; afkomen van (verplichtingen enz.);afbrengen,vlotkrijgen'
,
- off eheaptly). er goedkoop afkom en; - the lot off by an earlier
steamer,de partij met een vroegere
boot verzenden (wegkrijgenl;zieook
skin zzzf
zz.; on, zie N along;- on a

s
ubjeet,komen (krijgen,brengen)op
een onderwerp;- on for,lopen naar
(detwintigbi
jv.);-onto(fnz.Amer.j,
beginnen te begrijpen;- out,eruitko
men, -raken,-krijgen; uitkomen,
lekken; uitstappen, -stijgen; voor
dendaghalen;uitbl.engen (v.woord);
uitzetten (v.boot,l;ook:uitwerken (v.
tekening, begroting enz.); - out a
patent, octrooi nemen (op,forl; out of, komen (yeraken) uit, zich
reddenuit(m oeililkheid),zich afmaken van;zie ookget-out,habit,lland
cj); - over, te boven komen;van
zlch afzetten,zich kunnen heenzetten over; afleggen (v.afstandl;afdoen,-maken,döörkomen;fgemeenz.
ojAmer.)beetnemen,bedotten;this
business m ust be got over at once.
de
ze zaak moet (maar) direct worden afgedaan; - round, herstellen,
er w eder bovenop kom en; om zeilen

(v.moeilijkheid);ontwijken,ontduiken (v. bepalingen); bepraten, inpalm en,beetnemen;thereisno -ting
round this, hieraan is niet te ont.

komen; - round oness objeetions,
i
emand van zijnbezwal'enafbrengen;
through,krijgendoor,(heenlkomen
door,erdoorkomen (-krijgen),slagen;
afdoen,-maken; aansluiting krijgen
ftelef.j;aangenomenworden (v.wetsvoorstel);- a billthrough.- through
with a bill,een wetsvoorstelerdoorkrijgen;- to the station in time,op
tijd op het station aankomen;- to
wo
rk (business),aan hetwerk gaan;
together, bijeenbrengen, -komen;
- under, bedwingen, m eester worden;- up.opstaan;opstijgen,-stappen; omhooggaan (v.prijs); opste-
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get-at-able

ken (v.wind);arrangeren,op touw
(in elkander) zetten'
, organiseren'
,
klaarmaken'
,opmaken (v.linnenenz.);
bestuderen, preqareren (v. onderwerp); well (nxeely, attraetively,
prettily,tastefully,splendidly;badly)
got up. goed (aardig, prachtig,
smakeli
jk;slecht) uitgevoerd (afgewerkt, opgemaakt); got-up affair,
doorgestoken kaart; zie ook get-up,
speed c),steam c) znf
zz.'
, - upon,

zie - on.
get-at-able L
gemeenz-j, bereik-, Verkrijgbaar;genaakbaar.
getter-up, arrangeur, aanlegger; vgl.
get up.

gettingts),opbrengst,winst,verdienste.
get-out, uitvlucht.
get-up, uitrusting, montering, aankleding; opm aking, afwerking, uitvoe-

ring (v.boek,artikel); Lfig.jdoorgestoken kaart, zie ook get up.
gewgaw,snuisterij,prultsieraad).
geyser, geiser.
ghee (Eng.-1nd.4, tot olie geklaarde
buffelm elkboter.
#herkin,augurkje.
ghost, geest, spook,schim ; not the of a ehanee, geen schijntje kans.

Kinger
paard niet in den bek zien; w,fc.,

begiftigen (met,with);(highly) -ed,
(hooglbegaafd.
kaardmachine'
, Lscheepv.jgiek; ww.,
ha
rng
poemac
nere
n:
nopgen (v. stoffen);
- Ki
hine,- mzll,kaardm achine.

gig znw., cabriolet; harpoen, elger'
,

gigantean, gigantesque:zie gigantic.
gigantic. reusachtig, glgantisch.

gild 1,vergulden (ook jig.j'
,zieook gilt
en pill1; -ing, verguldsel.
gild II, zie guild.
gilder, vergulder.
gillI znw-, kieuw'kaak;ww.,uithalen

(v.vis),kaken (v.haring).
gill 11,ravijn;bergstroompje.
gill111,1/4Eng.pint (= 0,1i 1) (soms
1/. E.pint).
gill-box,rekmachine Lwevero).
gilsonite,gilsoniet (asphalt).
gilt znw., v.erguldsel; L
gemeenz.) geld,
goud; ak.,verguld'
, e10th -, in v.
linnenband;-border(edge),v.erand;
--edged. v. op snede; (/fg.) prima,
solide; --edged securities,bills,ete.,
prima (solide, eersterangs, goudger
ande) fondsen (waarden), wissels
enz.; --edged m arket, markt voor

#'iant znw., reus; adJ'.,reuzen..., reusachtig.

goudgerande waal'den;
goudleder.
gim bals, kom pasbeugel.

gib,spie,keg;ook

gimcrack znw., prul, snuisterij'
, adJ'.,

jib.

Ieather,

gibbet 1, kraanbalk.
prullig.
gim eraekery, prullaria.
gibbet II, aan de kaak stellen.
gibbosity, bol-, bultigheid, llitpuiling. gim eracky, prullig.
gibbous,bol,bultig,uitpuilend.
gimlet,hand-,fretboorttje).
gibe fç'f
z?.,(belschimpen,spotten (met, gim p znw., gim p: pmssem ent, bies,

*op,at)'znf
d
c.,schlmpscheut,hoon.
koord,galon;grovekantdraad;zi
jden
vissnoer om woeld m et m etaaldraad.
giber, (belschimper.
gibus, - (hat),gibus:klak,klaphoed. gin 1,jeneverLook:Hollands-);-bottle,
giddiness!duizeligheid,enz.,ziegiddy.
j.fles; - distillerty), j.branderlij),
giddy ak.,duizellg;duizelingwekkend'
, - stokertij).
onbezonnen, lichtzinnig, onbesuisd gin 11 znw., (
vallstrik, net;laadwiel,
fookl--brained);f
.
cfc.,(doen)duizelen. bok,kraan; ontkorrelmachine (voor
gift znw., gift,gave, gescllenk; schenkatoen);fJJfc., strikken,vangen:ontking; (recht van) begeving; gave,
korrelen (v.katoen);zieookcottonc).
talent; deed of -, schenkingsacte; ginestra,- (ti
bre),Spaansebremvezel.
I would not have it at a -? ik ginger znw., gember; (
gemeenz.j pit,
ZOu het zelfs niet cadeau wlllen
f
ut
;
aI
e
(
be
e
r
)
,
g.
bi
er; - brandy,
g.likeur; -bread, znw., peperkoek;
hebben; zie ook gab; - system ,zie
coupon system ; adJ.., - book, boek
prullerij; adj., prullerig, prul...;
- t
geschikt voor geschenl
t; cadeau gebreaé) nut, pepernoot;f
&'œ-,met
Feven boek; never look a - horse
g.kruiden; - (up) (
zgemeenz-j,aan-,
In the mouth,m en moeteen gegeven

OPPOrren.

gingerade
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gi
ngerade,zt
'eginger ale (beer).
gingerly, voorzichtig, behoedzaam ,
zacht.

gingham,gingang (stof);- eheeks,geruite g.
gingili LEng.-lnd.j,sesamtolie).
ginner, ontkorrelmachine (v.katoen).
''Gippies'', aandelen Anglo-Egyptian
Ollfields.
''Gips'', aandelen Great lndian Peninsular Railway.

gipsy-table,klein rond tafeltjeop drievoet.
girandole,girandole: draaiendefontein;
kroonkandelaar; oorhanger.

girasolte), girasol: vuuropaal, maansteen.
gird I znw., steek,llatelijkheid'
, fzzfc.,
- at,schimpen (afgeven)op,spotten
m et.
gird II,aan-,omgorden,om -,insluitell,

omgeven;- (on),aangorden;-round,
ombinden; - oneself (up) (for...).
z
ich aangorden (voor...); lirt,wi
th
power, m et m acht, bekleed'
girt
(sclteepv.), begort: te stijf gemeerd.
Kirder, steun-,draag-,dwars-,dekbalk,
dr
i
ron,
ager
bal
, ki
'
-s
jze(
rs.cheepv.), gordings;
girdle znw.,gordel,band;ringtvormige
ontschorsingl; ww., omgorden,-ringen;ringen (v.boom).
girt 1, zie gird ll.
girt II, zie girth.
girth znw., om vang, om trek; buik-

singel,-riem; (scheepv.jspantwijdte'
,
ww.,omgeven;singelen'
,(den omtrek)
meten (van).
gisqui
t,(
het)essentiële,kern,hoofdpunt,
ntessence.
give tz1),geven,schenken,verlenen,ver-

given
for, uitspraak doen ten gunste van.

zie ook tza);- referenees,referenties
opgeven (verstrekkenl;zie ook consideration c), opinion b), thought,
understand bj,voteca),way c),e.a.
cu) verbind.,- about,rondstrooien (v.
ge
ruchtl; - against,- it (the ease)
against, zich verklaren tegen;in het
ongelijk stellen; - away,weggeven'
,
(gemeenz.jverraden,zieookshow :1).
,
oneselfaway (- away one'shand),
zich in dekaartlaten kijken;-back,
teruggeven'
, - for, - it (the case)
for, zich verklaren voor; uitspraak
doen ten gunste van, in het gelijk
stellen;- fortheeall(put) (beurst.);
een ,,premie televeren (ontvangenl'
kopen; - forth, verspreiden (v.gerucht), bekend-, openbaar maken;
ook = x off;-in,toegeven,zwichten
(voor, to); inleveren (v.stukken);
betuigen (v.adhaesie)'op den koop
toegeven, er gratis bljvoegen (ook.
.
in gratisl; - into, uitkomen OP,
toegang
geven
(v.warmt
e,reuktot; off, afgeven
enz.);- on (on to),
zie'
w into;- on (stock), in prolongatie geven; --on tzzzf
zz., beurst.j, betaling van contango;- out,bekendm aken, rondvertellen, uitstrooien;
uitdelen'
, Opraken, uitgeput raken,

hetbegeven,hetopgeven,bezwijken'
,
verspreiden,afgeven (v.reuk enz.);
- oneselfout as, zich uitgeven voor;
- out on (by) contrad (by publie
t
ender), (openbaar) aanbesteden; out order (Xrzzcr.,
),beursorder,door
een m akelaar aan een ander ter uit-

vo
ering gegeven'
, - over, (het) opgeven,laten varen; zie ook given;-

up,opgeven,afstand doen van,laten
strekken'
, bezorgen, afgeven, overvaren, er aan geven, (zich) overhandigen,u'
itreiken;m eegeven,doorleveren,overgeven (aan,to);afgeven
buigen, -zakken, krom trekken, V0r(v.kaartjee.d.);afstaan;-upforlost,
'
zakken; zie ook given - as good as
als verloren beschouwen;- (oneself)
one gets,m et geli
jke munt betalen;
up to, ook: tzich) wijden (geheel
the frostg'ave, de dooivielin;- and
geven) aan;- upon,zie into.
take, geven en nem en' --and-take bj znw.,het meegeven,speling,elastipoliey,politiek van geven en nem en;
citeit.

-n in London onMay 1,gegeven (ge- given,gegeven,vgl.give c1);bepaald,
daan)teL.,den1enMei;-nundermy
gegeven;- ...,gegeven ...y...gegevefl
(own) hand and seal, (eigenhandig) zijnde;a - date,een bepaalde(vastdoor mij ondertekend en gezegeld;
gestelde)datum;ata - moment,op
- a deeision (- judgment, the ease)
een gegeven (bepaald) ogenblik; -

giver
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glaze

name(Amer.en Schotl.j,zieChristian glare znw.,he1 (fel,schel) licht;schitname;
- (over) to,geneigd tot,verteriny;-glasses,zonnebril;mfp.,(met)
slaafd aan; he is m uch - to this
fel (llcht)schijnen;sterk in hetoog
pursuit,hijdoetdaarveelaan (houdt
vallen,felafsteken;zievekderglaring.
daar veelvan).
glaring, schel, hel, (ooglverbllndend;
give
r,gever;--on, - on stoek (beurst.j, fel (v.kleur); schreeuwend (v.miswie reporteert.
standen,onrecht); in het oog springlaeé, glacé;geglaceerd.
gend; flagrant, groot (v. afwijkingen, onregelm atigheden, gebreken
glaeial,ijs...'
,gletscher....
flaterl;schril(v.contrast).
,
glabe
eiat
e
d
,
ge
s
c
huur
d
(
door
i
j
s
)
;
me
t
i
j
s
dekt.
glary, schel, schitterend, flikkerend,
glaciation, ijs-, gletschervornling; beverblindend.
vriezing.
glassc,)znm.,glas;g.werk;glas,glaasje'
,
glacier, gletscher.
broeikastsen); lens, (verrelkijker,
glad, blijtde),verheugd (over,om,of, loupe,monocle;zandloper;(portierlat);we are (should be) - to (if)..., raampje'
, (scheepv.) logglas, bel;
het is (zou) ons aangenaam (zijn)te
(looking) -, spiegel'
, (weather) -,
(indien); 5ve shall he - to receive
weerglas'
,(pairof) -es,lorgnet,bril;
your furthernews Lsoms:weshallbe
pl
ate (window) -,spiegel-(venster-)
glas;under -, onder g.,in de broei- ofyourlurther news),wijzien uw
,

nader bericht gaarne tegem oet; -ly,
met genoegen,gaarne; we shall -ly

eomply with yourrequest,wijzullen

kas; ad)'
., glazen, g1as...'
, ww., afspiegelen, weerkaatsen; verglazen,

glaceren'
, (zdJ#.) onder (achter) g.

gaarne aan UW verzoek voldoen; zie
zetten,ruiten zetten in;-ing jaek,
ook Only bl
j
w.
l
edertglacherlmachine.
Gladstone,- (bag),handval
ies'
,- (clar- bj samenst., - blower, glasblazer:
'bowl! bokaal; - breakage polxey,
et),goedkope Franse wijn.

Klair znw.
daar
,me
e*
lwl
de
@
'
t'
,be
e.a
sc
tht
riji
ke
gen.(kleeflstof;
WW.
glaireousy glairy, ei
witachtig,slijmig.
glam orous, betoverend,schitterend.
glam our ZïtW ., betovering, begoocheling, (
valse) schittering (glans); to
east a
Over
(J?f,v., betoveren,
begoochelen.
glanee znw., flikkering, scham plicht;

oogopslag, blik; (techn.) glans; a
(hasty) - at (into, over), een vluchtige blik op (in); at a -, met één
oogopslag; at first -, op het eerste
gezicht; - eoal, glanskolen; - piteh,
soort natuurasphalt;ww., flikkeren,

blinken; (even, vluchtig) kijken;
glancingtly), vluchtig, terloops; at, een blik werpen op; zinspelen
(doelen)op;even (terloops) aanroeren (v. onderwerp); - one's eye at
(over),even een blik werpen op;off(from)one'ssubject,(van hetOnderwerp)afdwalen;- over (through,
down), even in-, doorkijken.
gland (techu.b, gland, (pakkingbusldrukring,drukstuk;- box,ziestuf-

fing box.

g.polls; bulb, gloeilampje;- ease,
vitrine, glazen kast; - eem ent, g.kit; - eleaner,glazenwisser'
,- c10th,
poets-, glazendoek; gesponnen g.;
- eulture, g.cultuur; het kweken

onder glas; - eutter, g.snijder Look
werktuig);- cuttings,g.afval;- dust,
g.poeder; --fatsed, met g.l
1 er VOOr;
- furnace, g.
oven; - globe? ballon

(v. lamp); - grinder, g.slljper; housw g.hut; -blazerij; broeikas,
serre; atelier (phot.j; jar, stop-,
i
nmaakfles'
,- metal,g.spijs,gesmolten g.; - paper, g.-, schuurpapier'
,
- plate, glazen plaattje); - shade,
stolp; glazen (lampelkap; - stainer
(staining), g.schilderting); --stoppered, m et glazen stop; - W are
(work), g.werk, -waren; - w orks.
g.fabriek,-blazerij.
glassy, glasachtig; glazig; spiegelglad.
Glauber'ssaltts),glauberzout.
glaze f
zzf
,
c.,van ramen (ruiten,spiegels,
glas)voorzien, in (achter)glas zetten; glaceren, satineren, verglazen,
glazuren'
,glanzen,polijsten; vernissen (v.schilderijenl;metdoorschij-'

glazer
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glove
nende dekverf beschilderen.
2 glazig glitter ww.,flikkeren,flonkeren,fonkelen, blinken'
, znw., geflikker enz.;
wo
rden (maken); nlet een ljslaagje
overdekken;zie ook glazing;-d,ook:
glans;Ljig.jklatergoud;zieookgoldq).

glasdicht'
,metglazen deurten);-in, gloat, - on (upon,over),zichvermeien
met glas omsluiten; -d frost, ijzel; in Lin ongunstigen zlzz).
-d l
eather, lak-, vernisleder'
, -d globe znw., bt
)1,aardbol,globek(vis)stareh,glansstijfsel'
,-dthread(yarn),
kom, stolp; (lamp) -, ballon (v.
glansgaren;-d tile,tegel;- kiln,verlamp); - Iantern, bollantaarn; -glaasoven;znw.,verglaassel,glazuur,
shaped,zie globular; - valve. bolafglans,glacé,vernis; doorschijnende
sluiter'
,fcf
,
<z., (zich)tot een bolvordekverf.
m en; -d, zie globular.
gl
obo
i
d.
g
l
o
bo
se, zie globular.
glazer,verglazer;polijster;polijstschijf.
glazier, glazenmaker'
,-9s diam ond,g.s- globosity, bolvormigheid.
diam ant'
,zie ook putty znw.
globular, bolvorm ig,bol....

gla
zing,glazuur;glaswerk (v.gebouw)
; globule,bolletje.
- enam el, verglaassel.
' gloom znw.,donker-,duisterheid,som glazy, glasachtig,glazig;glimm end.
berheid (ook v. markt); fcf
zz., vergleam znœ.,glans,schijn,straal'
,straaldonkeren, versomberen (ook jig-j;
tje (hoop enz.).
,f
'f
,œ.,glanzen,schij- donker (somber) worden (zijn), benen, blinken.
trekken (v.lucht).
gleam y, blinkend,glanzend, stralend. gloominess,donkerheid enz.,zfcgloomy.
glean, (aren) lezen; na-, aflezen (v. gloomy, donker Look jig.j, duister,
akker); bijeenlezen, op-, in-, ver- s
omber Look v.markt); to take a view of, donker inzien.
zamelen;afleiden (uit,from); valuable data (information) -ed from gloria (eloth),paraplustof.
eonsular reports, w aardevolle gege- glorious, roem-, glori
e-, glansrijk,
prachtig.
vens, bijeengegaard uit consulaire
g
l
or
y
znw.
,
r
o
e
m
,
g
l
or
i
e, grootheid;
rapporten;-ings(/fg.),sprokkelingen,
- ho
(het)bijeenverzamelde.
l
e
(
gc
mc
c
nz
.
)
,
r
omme
ltkast,-lade,
gleaner, (arenllezer,enz.,zie glean.
kamerl; f
.
fzf
zz., - in, roem dragen
glen, bergengte, nauw dal; - eheek,
(zich beroemen)op.
bontgeruit tweed.
gloss I znw., glans, gloed; (schone)
glib, rad (van tong), welbespraakt; schijn; vernis; - paint, glansverf;
œfzz., glanzen, glanzend m aken; vloeiend; (zeld.jqlad,glibberlg.
glide œm.,(doen)glljden,zweven;(on(over),een glimpgeven,vergoelijken,
bem antelen.
gemerkt)voorbijgaan;- into,ongemerktovergaan in (komentot);znw., gloss 11 znw.,glosse,com mentaar;verkeerde uitlegging van iem andswoor(het)glijden,zweven;volplané:glijvlucht.
glider, zweefvliegtuig; z.vlieger.

glimmer œœ., schemeren,zwak schijnen, glimmeren'
, znw. (ooà: -ing),
flauw schijnsel,glimpLookfig.j,straaltje (hoop enz.); gllmmer, mica; a
(faint) -ing,een flauw begrip.
glimpse znw., glimp, schijnsel, (/fg.)
vluchtigeindruk (blik)(van:op,of);
to afford a - of...,een kijkle geven
op...'
.to eateh a - of,even (te)zien
(krijgenl; ww. (zd!#.), zie to catch
a - Of.
glintznw.,glimp,glinstering,schijntsel);
ww., (doen) glinsteren (schitteren).
glisten, glinsteren,schitteren,fonkelen.

den; glossarium ;f'
ç,f
zz.,glosseren;verkeerd uitleggen,wegredeneren'
,glos-

sen maken (op,upon).

glossarial, verklarend; - index, zie
glossary.
glossarist, com m entator.
glossary, glossarium .
glossiness, glans, glanzigheid,enz.,zie
glossy.
glossographep zie glossarist.

glossy,glanzig;schoonschijnend.
Gloueester,(single)-,Gloucestertshirelkaas; double -, volvette G.
glove, handschoen; to take o1f the -s

(gcmccnz.),zicllervoorzetten,krachtig aanpakken; to take up (throw

g lover
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down) the -! den handschoen OPnemen (toewerpen);zieook fit1h)en
hand tz1);- box,h.ndoos;- sponge,

was-h.; - streteher,h.rekker;- tree,
h.leest.
glover, handschoenmaker, -verkoper;

zie ook woolc).
glow ww.,gloeien (ook jig.'
,van,with);
znw.,gloed Look jig.j,vuur;in a -,
aIl of a > gloeiend'
, - lam p, gloeilamp.
gloze, verbloenaen, bem antelen, bewim pelen (
.g
ew.:- over);vleien.
glucose,glucose,druivensuiker.

glueznw.,lijm ;-boiler,l.ketel;-boilery,
l.kokerij;- brush,l.kwast;- pan,1.pan; - pot, l.pot;- works,l.fabriek;
fcfc.,lijmen,kleven,plakken,hechten.
gluey,lijmig,kleverig.
glum, nors, gemelijk, triest, somber.
glum e, kafachtig omhulsel, kaf.
glut
ww.,(overlverzadigen,overlâden,
voeren (ookjig.);-themarket(with),
de markt overvoeren (met); znw.,
(overlvepzadiging; ovemlàding;overvloedigte) toevoer (aanbod), (het)
te veel aangevoerde; this artiele is
a - in the m arket, de m arkt wordt
m et dit artikel overvoerd.

#0

ling moetverdwi
jnen;asfarasthat
-es,ook Lgemeenz.j:watdataangaat;
this-estoshow ...,ditbewiist(toont
aan), hieruit blijkt ...;this -es to
swell the vollzm e of traffie, dit
doet den om vang van het verkeer nog toenemell; as things -,
naar omstandigheden;eheap astim es

-,goedkoop voor dezen tijd; good

enough as salesm en -, heel goed
voor een verkoper; we eould not

make it(the thing)-,wijkonden er
geen leven in krijgen;please ltay as
you -,directbetalen s.v.p.;- lt (gcmeenz.j, er vaart achter zetten; er
op 1os gaan (
trekken,leven); - it
alone f
gemeenz.j, het op zijn eigen
houtjedoen;- and(to)see,gaanbezoeken; zie verder going en gone.
cu) met adJ'
.,bl
jw.ojznw.,- bad,bederven (v.voedsel);- big,een kolossaal succes hebben (zijn); - one
better, meer bieden (dan); iemand
overtreffen,hetbeterdoen (dan een
ander);- far,vergaan;hetverbrengen; lang m edekunnen, voordelig
z
ijn in het gebruik; f 100 will far, met f 100 za1 m en veel kunnen doen;this -esfartoshow that...,

glutarie acid,wijnsteenzuur.
gluten,gluten (kleefstof).
glutinous,lijmig,kleverig.
glutton.gulzigaard,slokop;a -for(at)

dit bewijst vrij duidelijk,dat...;this
am ount will - far towards ...ing, dit
bedrag zalnagenoeg voldoende zi
jn

glyeerinte),glycerine; - soap, g.zeep;
- syringe,g.spuitje.
glyeerol, Lwetensch.benanting e.)glyce-

aang
etast enz.) blijven; Lscheepv.)
ruimschoots zeilen; - the whole hog
(figure,theentireanimal)(gemeenz.j?

work, een echte werkezel
glyeerinate, met glycerine behandelen.

rine.
gnarl,knoest,kwast.
gnarled,gnarly, knoestig,vol kwasten.
gnat,mug;to strain at a -, muggenziften;- strainer, m uggenzifter.

ona...;this w;l - far towards a conzplete ehange, dit kan wel een gehelen omm ekeergeven;- free,vri
j(onna A ook B zeggen, het er niet biJ
laten, doorzetten, volhouden; the
lesson wentunlearned.m en wasdoor
deze les nOg niets verstandiger geworden;zieook compassc),go-ahead,

gnaw,afknagen,knagen (aan,at);zie
length c),share lJ,),short c,
1),way
ook file 1.
c),wild tz),wrong :),e.a.
gneiss fgeol.j,gneis.
ca) verbind., - about,rond-,heen-en
gnom onigno
mo
ni
e
e
har
t
(
s
c
h
e
e
pv
.
)
,
weerlopen; lopen (v. gerucht); tel'
sche kaart.
hand nem en, aanpakken,gaan aan
goc1)çflf
,
ç'.,gaan,lopen;Inever-there,
(zijn werk, zaken); (scheepv.)wenik kom daar nooit; as the phrase
den; - about it the wrong way,
de
zaak verkeerd aanpakken; (term) -es, gelijk de uitdrukking
against, ingaan (
,
luidt; to let -, zie let l1lc); gold
indruisen) tegen'
-eseverywhere,goud is overalgangit -es againstme,hetstuitm e tegen
baar;this elause m ust -, deze bepade borst;the ease etc. went agaznst
E ngels H andelswoordenboek
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him, de zaak enz
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vielinzijnnadeel
uit,zie ook judgmentc);themarket
is -ing against buyers (sellers), de
prijzenstijgen (dalen);zieook tidec);
along, voortgaan; - along with,
m eegaan m et;gepaard gaan m et; at, aanpakken; af-, losgaan op; away, weggaan; - back, teruggaan;
-

baek on (upon!from) one's word
(deeision), van zljn woord (besluit)
terugkomen;- before,voorlaflgaan;
- be
hind,tornenaan(beslissingenz.);
-

- behi
nd onegs words, iets achter
iem andswoorden zoeken;- beyond,

overschrijden'
, zie ook go-between;
- hy,voorbijgaan;zich richten naar,

afgaan Op, zich laten leiden door;
we have notbing to - hy, er is niets
* OnS kunnen richten'
,
W aarnaar W iJ
we have to - entirely by the infor-

mation received, wij moeten geheel

op de ontvangen inlichtingen afgaan;
- by t
henam e of...,bekend staan onder den naam ...; zie ook go-by,
rum ourznw.,seniority;- down,naar

beneden gaan;gaan liggen (v.windl)
dalen (v. prijs,markt); zinken (v.
schipl;achteruit-,onder-.te gronde
gaan;- down with,eringaan bij,in
den smaak vallen van (het publiek
enz.);- fornothing(little).niet(weinig)meetellenofwaard zijn (bijhem ,
with him);theremustbesomethingto
- f
or, ermoetiets(mede)teverdienen zijn;thegoods- forwardby today's steam er,de goederen gaan m et
debootvan heden weg,worden heden
verzonden; - :R, naar binnen gaan;
in for!(gaan)doen aan, overgaan

tot; (gaan) doen (handelen)in;zich
(gaan)toeleggen op;zich (gaan)inlaten met, meedoen aan; opgaan
voor (examen);- in foradvertising,
gaan adverteren;they - in m orefor
eheapnessthan forquality,zijletten
meer op den pri
js dan op kwaliteit;
- i
nto,gaanin;-into details(particulars),inbijzonderheden treden,zich
in détailts)begeven;-into a matter,
(nadel'
) Op een zaak ingaan? een
zaak nagaan (Onderzoeken);zle ook
courtca),liquidation,e.a.;- ofl,af-,
weggaan; afgaan (v. geweer enz.);
niet doorgaan; afspringen (v.koop

ïO

enz.); afnemen, achtcruitgaan; van
de hand gaan; schiften (v.melk);
- off readily,vlotvan dehand gaan;
everything went of1 well (satisfactorily),lllesverliep goed;before the
letter -es off, voordat de brief uitgaat;zieook go-off,gold c),tangent
ZrtW., e.a.; - 9X. dO0P-, Voortgaan
(met,...ing),blijven ...;voortduren;
he (the letter) -es on to say ...,
vervolgens merkt hij op (wordt in
den brief vermeld...);there is mueh
speculating -ing on ln this line, er
wordt hierin thans zwaar gespeculeerd; as tim e -es on, met verloop

van tijd, allengs, mettertijd; - on
we
ll (smoothly) togethery het sam en goed kunnen vinden; it was
ing on for 10 o'clock,het liep naar
10 uur;- on with,voortzetten,voortgaan m et; we send you 3 tons to be
-

ingon with,wijzenden alvast5ton
(
om
u zolang te helpen); zie ook N
upon;- out,uitgaan;ten eindelopen
(v.jaar);aflopen (v.getij);tz4??zcr-l
het begeven; - out(offashion),uit
de m ode gaan, in onbruik geraken,
afgedaan hebben; - out (ofoffice),
aftreden,heengaan:-out(onstrike),
gaan staken;zieook favourca),way
dj,e.a.;-over,doorlezen,-lopen,-zien
(v.brief enz.),nagaan (v.rekening,
zaak),derevuelaten passeren;-over
the m atter again thoroughly,de zaak
nog eensgrondignagaan (bespreken);
zie ook past c);- round,(even)aanlopen (bij,to,to see);notenough to
- round, niet genoeg voor allen; through,(er)doorgaan;el'doorkomen
(v. voorstel); doorlopen, -zien,nagaan; vervullen, in acht nemen
(v. formaliteiten); doormaken (v.
crisis enZ.
); ondergaan (v. bewerking); on -ing through our books,
bij het doorzien onzer boeken;the
hook wentthrough m any editions,het
-

boek beleefde veel herdrukken; through with it, doorzetten,volhou-

den;zieook form c),hand ca),mill
1c)znm.;-to,gaannaar;komen(toevallen)aan;- to expense (trouble),
z
ich onkosten (moeite) getroosten;
kosten m aken; 12 penee - to a
shilling, er gaan 12 p.Op (in)een

<oad
sh.; the business -es to his son, de

gold

godsend,meevaller,buitenkansje.
goer, a bad (good) - (gemeenz.), wat
(wie) slecht (goed) loopt; zie ook
Com er.
gof
tfler,gopher,gaufferww.,gaufreren;
-i
ng m achine,gaufreerm achine;znw.,
ga
ufreer-, plooiijzer; plooisel (ook:
ing).
goggles,(pair of) -,stofbril;oogkleppen;draaiziekte (v.schaap).
goglet (Eng.-lnd.j,koelkan.
goi
ng,gaande,enz.,ziegoc1);bestaand;
the best ... -, debeste ... die er be-

za
ak komt aan zijn zoon; two
things to this, hiertoe zi1
'n twee
dingen nodig; zie ook al'
bltration,
extreme :),law #),length a) en b),
b
pi
g)
e,cee.
ta.
zu);pr
, - oftioge
t ca
),waste c),work
ther, sam engaan,
gepaard gaan; goed bij elkander
komen;- under,te gronde (ten onde
r)gaan;- underthe name of!zie
- by; - up. omhooggaan, sti
lgen
(ook v. prijs); - upon, zich laten
leiden door, zich richten naar (bestaat;the m ost naturalthing -, de
ginselen enz.), zich baseren op;
with,samengaan m et;gepaard gaan
natuurlijkstezaak van dewereld;to
be - to@**F OP het Puntzi
met; passen bij; (iemand) volgen,
jn van...,
begrijpen,snappen,heteenszijnmet; van plan zijn ...'1 was just - to ...,
the parcel -es with this B/L, het
ikwildejuist.**;they are - to have a
w faetory built, zij laten een
partijtje behoort bij dit connosse- ne
euwe fabriek bouwen;we are not
ment;zie ook tide c) en time @al; ni
- without, het stellen zonder; to letthe matter rest, wijzullen
without (it),het er zonder stellen; het niethierbijlaten:tokeep (set)-,
zie ook saying.
aan den gang houden (brengen)(ook
b)zzlm.Lgemeenz.),(het)gaan;energie, j
tg.); to keep -, ookL zicllstaande
houden;what the new building is élan,gang,vuur,fut;poging;portie,
beurt;mode,rage;a jolly (niee,pret- to Iook like,hoe het nieuwe gebouw
er za1 uitzien; -,-,gonel,éénm aal,
ty)-!,eenmooieboel!;itisall(quite)
anderm aal, derdemaal!;- eoneern,
the - now, dit is nu erg in trek (in
bestaande (gevesti
gde, in vol bede mode) it wasa near -,dat was
op het kantje af;iti
s no -,hetgaat
drijfzijnde)zaak;-s-on,gedoe;doen
(en laten),handelwijze.
(kan)niet;hetbaat niets;er is geen
vraagmeernaar;tohave a- (at).het gold c)goud;bar -, - in bars,g.ip
eens proberen; to be on the -, in bebal'
en;ingots of-,g.staven;Duteb -,
weging (in de weer)zijn; in verval
klater-g.; fine > fijn g.; native
zijn,achteruitgaan.
(virgin)-,gedege
ng.;premium on-,
, alI is not - that
goad (/ïg.)znw.,prikkel;ww.,prikke- zie N prem ium '
glitters,hetisalgeen g.wat,erblinkt;
len, aanzetten, aansporen (tot, to,
to go off > los van g.gaan,zte ook
intol; - on, voortdrijven; -ed to
desperation, tot wanhoop gedreven.
'
wstandard,force :a),off-gold;on -,
zie - countries; to hit the -? den
goaging (scheepv.),vingerling.
go-ahead, voortvarend, ondernem end,
spijker op den kop slaan; zte ook
vooruitstrevend.
effluxtion),influx,outflow;adJ'
.,gougoal, eindpaal,doelteinde),einddoel.
den (fcfl.).
s
ame
n
st
.
,
am
a
l
gam!
g
oudam
algagoat
, geit; -skin, (van)g.evel,-leder; b)
-'
s milk,g.em elk.
m a; - assay, g.essaal; - balanee,
goatling, geitje.
g.schaalttje);-bar,g.staaf;- beater,
g.pletter, -slager; - beater's skin,
gobelin, - tapestry,gobelints).
go-between, tussenpersoon, bem iddeg.tslagerslvlies; --beating, het g.laar, schaltel.
pletten (-slaan); - bloctk). g.blok
goblet,glas m et voet.
(landen welkedengoudenstandaard
go-by,togivethe-.(to),laten schieten, hebben behouden); - bond, g.oblilinks laten liggen,negéren, ontwij- gatie; --bound, zie N-moulded; ken; achter zich laten.
bronze,g.brons;- bullion,ongem unt
g.,staven g.;- eertifieates (x4?ncr.),
godown L1nd.),goedang.

golden
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- cl
zfc ctlrrerlcy-ltt
)
L
t
J
b
a
i
m
.
g.
c
l
ai
m
,
f
a
r
v
,
z
i
j
z
i
j
n
ve
r
hee
n
(
e
r
he
e
l
s
l
echt,
concessierechtOp ,;g.c.,,:afgebakend
aan toe);a - ease,een hopeloosgegedeelte van goudveld; - c10th,
val (verloren zaak).
g.laken; - eoast, g.kllst; - eoin, goniom eter, hoekmeter.

g.m unt,g.gefd'
,- eoin andbullion. good tzladJ'.,goed;solide;geldig'
,zfc ook
goodly;a - three hours,een goede
gemuntenongemuntgolld;the(on-)
-

eountries, de g.landen; - digger,
g.delver, -graver; - diggings, zie '
w

drie uur; it is as - a'
s done, het is
zogoed als klaar fgeschied,in orde,

mine;- dollar(mark,etm),g.dollar,

een feit); to be as - asone'sword,

m ark enz.; - drain, g.onttrekking;
- dus
t, stof-g.;- embroidery, g.bordlzursel; - exportation poim , zie 'w
point; - fever, g.koorts; - field,
g.veld,-district; - finder, g.zoeker;
- f
oil,blad-g.,g.foelie;- importation
point, zie x point; - ingot, zie
bar; - lace, g.galon; - leat, zie 'w
-

foil;- loan,g.lening;- mine.g.mijn
(ook jig.j;to strike a - mine, een
g.aderaanboren(ook/!
'
g.);--mounfed,
,
in g.gevat;- m ovem ent,g.beweging;
- nugget, g.klom p; - ore, g.erts; piece, g.stuk;- plate, gouden vaatwerk; --plated, verguld'
, - point,

g.punt;- point of importation (exportation),g.punt van invoer (uitvoer), zie ook pass cu); - powder,
g.poeder;- prem ium ,g.agio;- rate,
g.koers; - reseTve, g.reserve,-dekking;--rim med speetaeles, g.en bril;
- rush, stroom van g.zoekers naar

pas Ontdekt g.veld;(/ïg.)jachtnaar
g.; - size, g.li
jm; -smith, g.smid;
-sm ithry, g.smidswerk; - standard,
gouden standaard;to abandon (go
off) the - standard,den g.s. verlaten (opheffen);--tipped, met verguld m ondstuk'
,--tooling!g.stem pel;
- Washer. g.wasser; g.wasserspan;-

wei6ht and scales,g.schaaltje met
gewlchten; - wire, g.draad.

gol
den, gouden (fig.).
, goudhoudend,
kleurig,goud...'
,(jfg.)gulden;the rule! de gulden regel; de regel van
drieén;z?e ook m ean lznw.en speech.
golf :10th,zie polo c10th.
golosh, zie galosh.

ZiJ'n woord gestand doen; to he enough to, to be so - as to ...y zo

goed zijn om ...;tokeep -.g.bli
jven;
to see (think) - to ...,ziefitlc);claims(debts),goede(veiliguitstaande) posten, inbare vorderingen; to
be - at ..., goed (sterk,knap) zijn
in...; we eonsider them - for any
amount'up to f 10,000:wij achten
hen goed (credietwaardlg) voor bedragentotf10.000i-t-lfort-ltiothinp
tot niets deugend, onnut; - unttl
reealled,geldig tot opzeggenstoe;zie

ook dealllc),discharge bj,goodself,
goodwill, hold c,1),makeJ.
1),many,
plan c),e.a.;--naturetd),goedaardlg
(-heid),g.hartigthqid);--neigllbourhood, -neighbourliness, -neighbourship! goede-buurschap; --sized, tamelilk groot, van fllnken om vang.
bjbQ'w.,he as - astoldme ....hijgaf
vrijwel te verstaan ...
c,) zltw., (het) goedte),welzijn, (het)
best; voordeel,baat; -s,ziec!);the
publie -, het algemeen welzljn; is
it any -1, heeft het welnut?;what
is the - (of itlt
l. waartoe (dient
het)?,watvoornutheefthet?,baat
(geeft) het we1wat?; to do - (to),
goeddoen (aan)àto expeetno -lrom,
geen heil zien 1n;it iq not much -,
het geeft (baat)niet veel;itisno (to...),hetbaatniet,heeftgeen nut
tom...);heisno -,hijisnietswaard;
the article (translation) is no -,het
artikel (de vertaling) deugt niet;
sueh argum ents are no - with m e?
m et die argum ertten behoeft men biJ
!.1 niet aan te kom en;to com e to
no > er slecht m ede aflopen.

gomhe
en (fcrI.),woeker;- man,woekeraar.
gondo
la,gondel;tx4rzzcr.llichter;tx4?
z?dr.l cz) met voorz., after no -, zie up to
platte goederenwagen.
no -; influenee (power) for -, ingone, gegaan, enz., zie go c1); weg, vloed tengoede;for-(and all),voorvertrokken; verloren, hopeloos, geruïneerd; weg,verdwenen; they are

goed; for - or 1or harm , ten goede
of ten kwade; for your -, om uw

good-for-nothing
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governable
bestn-il; I ana L 20 to the Ny ik heb goose znw., gans; (
kl
e
e
r
ma
kerslpers-over,bef 20 te goed (te vorderen,
ijzer; to kill the - that lays the
schikbaar, voordeel);it is aIlto the
golden eggs, de kip met de gouden
-, het kan ni
et anders dan goed
eieren slachten; - neck (
vs
cheepv.),

zijn (eeng.euitwerkinghebbenenz.).
,

balance to the -, batig saldo,s.tegoed; they are up to (are after)
no
ii hebben niets goeds in
den zl
!n z
.

ca) goods, goedteren), waren, waar;
vrachtgoed;Lgemeenz.jgoederentrein;
- andehattels, haveen goed,roerend
goed;express(fast) -,ijlgoed;to deliver (hand over) the - Lgemeenz.j,
zijn woord houden, doen wat men
heeft beloofd (gezegd); - aeeount,
goederenrekening; - eredi
t,q.crediet;
de
l
i
ve
r
y
boo
k,
e
xpe
dltieboek;
departm ent, expedltie-afdeling
(
spoorw.j; - engine, locomotiefvan
g.trein;- manager,chef der vrachtafdeling'
,(-4?z?cr.)vrachtagent;- office, g.bureau, -kantoor; - platform ,
g.perron; - service, (dienstregeling
der) g.treinen'
: - shed, g.loods; -

zwanehals'
,çcfzz,(Oplpersen.
gooseherry,kruisbes,k.senstruik,-wijn;
- season (time),komkommerti
jd.
gopher,zie gof(fler.
goreznw.,geer;(scheepv.jgilling'
,f'
cm.,
geren.
gorge znw., keel; verzadiging'
, berg-

engte, ravijn'
,f
z/f
zr., (in-,oplschrok-

ken,verzwelgen; volproppen; doen
opzwellen.
gorgeous, prachtig,schitterend.
gorgeousness, pracht.
gorget,halssnoer, -kraag.
Go
rgo
nz
ozl
'
'Gos
el
lez
sa,i Gorgonzola-kaas.

/u% '-consols--.
, 21
gospel,evangelieLookjig.j;totakefor-,
a1s e.aannem en; - truth, evangelie
(Iig.).
gossamer znw., ragfijn weefsel; c#j.,
rayfijn;broos,teer;vluchtig,
gos
slp zzlfc.! kletskous; praatjes; station, g.statlon; - trallic, g.verm onger, zzc gossiper;çfJœ., kletsen.
voer, -verkeer; - train, g.trein; hy

(per)- train,a1svrachtgoed;by(per)
fast - train, a1s ijlgoed; - truek,
(open) g.wagon; - van, (dichte)g.wagon;ook:bestelwagen;-wagtglon,
g.Way'
On'
.-yard,emplacement (voor
g.trelnen).
good-for-nothing, zie good c).
goodish,tamelijk goed (groot enz.).
goodly, fl
ink,aanmerkelijk;voortreffelijk;a - number of...,nogalwat....
goodness,goedheid:deugdelijkheid; to
have the - to ...,de g.hebben om ....
goods,zïe good ca).
goodselfy goodselves, to your > etc.
(vetoud.),aan u,enz.
goodwill, welwillendheid; inbreng;
''goodwill'': w aarde ener zaak als
winstgevende ondernem ing,comm erciële w aarde, waarde der gezam en-

lijke onrealiseerbare activa; inter-

national -, goede verstandhouding
tussen de volkeren.

.

gossiper, kletskous.

Gothenburg standard, houtmaat (120
kub.voet).
got-up,zie get up.
gougeznw.,yuts,(holle)beitel'
,txzlzzzdr.l
,
bedriegertn); fzzf
zz., gutsen, met een
guts bewerken (uitsteken) Look: -

out
);la4.
zn,
dr.lbedriegen;-lor(-4??zcr.),
afpersen.
gourdspompoen;kalebastfles).
govern, regeren,besturen,leiden,regel
en,beheersen Look jig.j;-ing body,
bestuur; -ing eomm ittee, beursbestuur (in N.-Forà); to be -ed (oneself) accordingly, zich er naar
richten, dienovereenkomstig handelen; their aetion in this m atter was
-

edbya desireto ...,zijhebben zich

in dezen laten leiden doorden wens...,
this agreem ent shall be -ed by
Netherlands law,deze overeenkom st
Nvordt beheerst (geregeerd) door N .
recht;the Com pany shall be -ed by
the following articles of assoeiation,

goody 1.bonbon,lekkernij.
goody lI, goedig, sllllig, sentim enteel.
de Maatschappij wordt geregeerd
door de volgende statuten.
go-off Lgemeenz.),begin;(at)theflrst-,
#OVPP#1&hle, regeer-,bestullr-, handelreedsdadelijk.
googing,zie goaging.

baar.
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graft
governanee
'
tg''
1 grade I znw., stap. tl.ap, stadiuln;
#oYprllance!besturing,bestuur,leidilbeheersing.
tx4z?zcr.l, hellingtshoek); centigraad'
,

government, (rijkslbestuur, regering,
gouvernem ent; bewind'
, leiding'
, aid (subsidy),ziestate aid;- (bonded) warehouse, ziebonded;-bonds,
zie 'v securities'
, - com m issioner! regeringscommissaris'
,- control, rljkscontrôle;- loan,staatslening'
,zie ook
Loan Act; - notes, zie treasury

notes;- official,rijks-,staatsambtenaar; - printing office,landsdrukkerlJ*- seeurities (stocks)?staatsfondsen; - tax, rijksbelastlng'
, zie ook
interference.
governmental.rijks...,regerings...,gouvernem enteel.
governor,bestuurder'
,gouverneur,land-

voogd;directeur (der ,,Bank ofEngland'');(/ec#?z.)regulateur'
,--general,

gouverneur-generaal.
governorship.gouverneurschap.

gown,japon,jurk;toga.
grab znw., greep, vangst, buit, roof;
(lcc#n.)klem,vanghaak,grijper'
, to
m ake a - at, een greep doen naar;
bucket,gri
jpemmer'
,ww.(gemeenz.j,
gr
ijpen (naar,at),binnen-,naarzich
toehalen.
grabblw grabbelen, tasten (naar,for).
graeeznw.,gratie;beleefdheid;betam elijkheid;gunst;respijt,uitstel;tohave
the - to ...,de beleefdheid (hetfatsoen)hebbenom...;tobein aperson's
good-s,bi
jiemandindegunststaan;
I eannotwith any - ...,fatsoenshalve
kan ik niet...;with abad (an ilI) -,
met (kwali
jk verholen)tegenzin,niet
van harte;with a good -,goedwillig,
m et bereidwilligheid, van harte;m et

(goed)fatsoen;zfc ook day b4;ww.,
(verlsieren, opluistelen,luister bij-

(
heepv.j vuist, nok;the earliest &sc

of m anufacture. het eerste stadium

vanbewerking;tobeontheup(down)
-,vooruit-tachteruit-lgaan,toe-taf-)
nemen;- erossinF (x4mcr.),zielevel
crossing; f
&,f
v., nlvelleren (v. wegl;
- d,o
ok:trapsgewijze,progressief.

gradeH znm.,graad,rang,klasse,soort;
kwaliteit, gehalte'
, stuks vee van

gekruist (veredeld) rasy
' the better
(lower) -s,debetere (mlndere)soorten;hight-l-, eerste klas,superieur,
(van) superieure kwaliteit, prima;
ofthe highest-,superieur'
, low(-)-,
inferior (poor) -, inferieur,van inferieure kwaliteit, mindersoortig;
ook: van laag gehalte'
,right up tothe

laz
lz?zcr.l, met de norm overeen(inz. naar kwaliteit), rangschikken'
,
mengen,schakeren;kruisen (v.vee),
veredelen (ook: - up).
? widely -d,
irlveel soorten en variéteiten.
gradient,hellingshoek,helling,stijging'
,
gradiënt (v.baro- ofthermometer).
gradual, geleidelijk,gradueel,trapsgewijze; -ly, ookL langzamerhand,allengs, gaandeweg, successievelijk.
graduate znw.,gegradueerde;m aatglas;
tzlzz/cr.lgediplomeerde; f'
ç/f
,
fz.,y'
radueren,in graden verdelen;geleldelijk
(doen) opklimmen (overgaan), progressief maken; graderen (v.oplossing door verdamping); promoveren
(trans.en fzzfr.);-d tax,progressieve
belasting; - away, geleidelijk afnemen;- into,(geleidelijk)overgaanin.
graduation? geleidelijke opklinlming,
proyressle;graduatie'
,gradering;pro-

kom end; ww., graderen, sorteren

m otle.
graduator, graadm eter; gradeertoestel;
zetten aan; vereren, begunstigen.
graeeful, gracieus,elegant.
stroom regelaar.
graceless, schaam teloos, snood; Onbe- graft I znw.
, enttspleet);enting;ff7œ .,
vallig.
enten, overbrengen, -pl
anten Look
graeious, goedgunstig, genadig;hoffe/ï#.)(OP,on,on to,upon);- ingknife

lijk,minzaam .
(waxlyentmes (-was).
gradatw onmerkbaarin elkander(doen) graft II, spit: spadevol; Lgemeenz.j
overgaan (v.kleuren);graderen.
(zware)karwei.
gradation,gradering,onmerkbare(traps- graft III LAmer.,gemeenz.jznw-,(politiek) geknoei, corruptie, om koopge
wijze),ov
ergang (opklimming),nuancering'
hy -s,zie gradational.
geldàf&7fc., knoeien, zwendelen,corruptle plegen.
cradational,trapsgewijze.

grafter

359

grant

grafter1, (boomlenter.
gra
nary,koren-,graanschuur Lookjig.j,
k.pakhuis,-zolder.
graf
t
e
r
1
1
t
4z
z
z
c
r
.
,
g
e
me
e
nz
.
j
,
knoe
i
e
r
,
wie corruptie pleegt.
grand c#j., grootts); voornaam; (gdGraham hread, kropbrood.
meenz.j grandioos, prachtig; (jur.)
graham ite. soort natuurasphalt.
opper..., hoog...; a - m istake, een
kolossale fout;- piano,vleugel;the grain c) znw., graankorrel; (goud-,
zout-, peperlkorrel; Linz. Amer.j question is ..., de allesbeheersende
vraag is....
, - staircase, staatsietrap;
graan,koren,vgl.corn 1;(jig.)grein
(-tje);grein (0,065g);korreling,kors
um
(
r
e
s
ult),eindresultaat(/fg.);-,
relige breuk; nerf, draad, weefsel,
total? eindbedrag, totaal generaal'
wi
ne
,
e
del m erk; zie ook balance
structuur(v.leder,hout,vlees,steen,
kolen enz.
);cochenille;aard, soort, c1)en larceny'
,znw.,vleugeltpiano).
natuur'
,(Guinea) -s, -sofParadisw grandeum,grandeur,groot-,grootsheid,
voornaam heid, pracht.
paradi
jskorrels;against the -,tegen
den draad in;it goes against the - grandiloquence, bom bast,
grandiloquent.
(with me), het stuit mij tegen de
borst;in -,echt,dooren door;door- grandiloquent, bombastisch, hoogdratrapt, aarts...g
'dyed in -, in de wol
vend, grootsprakig.
geverfd Look/zg.),zieook ingraintedl; grandiose,grandioos,groots.
with the -,op (met)den draad;zie grandiosity, groots-,weidsheid.

ook salt c)cn sift.
bt (
z?4'
V., korrelen; greinterlen, granuleren; afnerven (
v. leder), aderen,
n0rV0f1jm arm eren,Vlam men; in de
wol verven; ontharen (v. huiden);
line (eoarse) -ed,fi
jn-, grofkorrelig
(-dradig, -nervig); -ed soap, zeeppoeder.
c) samenst., base, greinbasis (bij
parels);- ceiling Lscheepv.), graanwegering;-crop (harvest),g.oogst;elevator,g.elevator;(inz.Amer.)g.silo;-exchange(xd.z?zcr.),ziecorn exchange;- feeder (scheepv.j,schacht
voorg.storting; - Ieathery.nerfleder'
,
- pit, korenbeurs (in Chicagoj; sick, pensziek (v.veel;- soap,zie
bj;- weevil, korenworm; - wood,
draads hout.
grainer,m armer-,houtschilder'
,looiersvat,-kuil,-loog,-mes.
grains, visspeer m et weerhaak.
grainy, korrelig; nervig; geaderd; vo1
graan.

gram 1,kekerterwt);peulvruchtten)als
paardevoer gebezigd.
gram II,zie gram m e.
gramm ar,spraakkunst;it is bad -, het
is ongram maticaal.
gramm atical, spraakkunstig,'
gram m aticaal; - mistake, taalfout.
gramm e,gram .
gramophone, gram ophoon; - needle,
g.naald; - record, g.plaat.

grange, herenboerderij (landhuis met
bo
erenhoeve); (-4?zzdr.)zekere landbouwvereniging.
grange
r t-4/zzcr-l, spoorlijn voor (fnz.)
vervoer van landbouwproducten
(ook: - (raillroad); -s, - stoeks
(shares),aandelen in ,,granger(raillrOads''.
grangerize, extra illustreren (à la
Granger) met meestal uit andere
werken overgenomen afbeeldingen.
graniferous, graan of graanachtige zaden voortbrengend.
graniform , korrelig, korrelachtig.
granite, graniet; - hinding! g.binding

(v.weefsel);- ware,g.(aardewerk).

granitic, granietachtig.
granito, kunstgraniet.
grant ww.,toestaan,vergunnen,inwil-

ligen, verlenen (ook v.vergoeding,
crediet, korting, concessie, uitstel,
vergunning, licentie, octrooi, hypo-

theekenz.),schenken'
,voteren (v.bepaspoort,
drayl'
: (somsjuitreiken (v.
certlflcaate.d.);toegeven,-stem m en,
erkennen; (jur.) overdragen; -ed
(-ing) (that) ...,toegegeven,aangenomen,dat...;to take for -ed, (als
vanzelfsprekend,alsvaststaand)aannem en; we m ay take it for -ed
that ..
., wij kunnen (veilig) aannem en, dat ...; - an interview, een
onderhoud toestaan; - a right, een

rechttoekennen;znw.,(het)toestaan,

grantable
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vergunning enz.; (jur.) overdracht;
toelage, subsidie, bijdrage,vakgeld
(ook --in-aid), concessie, privilege;

the date of - of this patent, de
datum waarop dit octrooi werd verleend.
grantable,verleenbaarenz.,zfegrantww.
grantee, begiftigde'
,gesubsidieerde'
, geprivilegieerde'
, concessionaris; gecedeerde.
grantor, schenker, cedent,overdrager.

granular,korreltachtlig,granuleus.
granulate, korrelig maken (worden),
granuleren,greineren;-d,in -d form ,
gegranuleerd, in korrelvorm ; -d

grateful
onderste uit de kan wilhebben,dien
valtkoe
hetl
n neus;- the nettle,
bidijOd
pedehor
de
ens vatten; - at,

griJ
-Perl naar;Streven naar,najagen;
aangrijpen (v.voorstel,gelegenheid);
znw.,greep (ook /fg.); houvast;bereik,m acht (ook /?g.);volkomen beheersing (v. onderwerpl; bevatting
(-svermogen);to be beyond one's -,
buiten iemandsbereik zijn;ookkhem
tehoog gaan;within (readyto)one's
-, binnen iemands bereik'
, to have
a thorough - of, volkomen machtig

zijn; to lose one's - of, niet meer
kunnen bevatten (beheersen).
sugar,fijne suiker.
gr
a
ss c)znw.,gras;weitland);(terrein
granulation.korreling,enz.,ziegranuom) mijningang;to cut the - from
late.
under a person's feet, iemand het
gras voor de voeten wegmaaien;not
granule, korreltje.
granulous, granuleus, korrelig.
to let the - grow under oners feet,
er geen g. over laten groeien; to be
grape
y
dr
ui
f
;
s
c
hr
oot
(
o
okl
shot);
fruit, idem : soort pom pelmoes; at-,in deweilopen fookjig.j;togo
house,ziegrapery'
,- juice,druiven- to -.deweiingaan fookjig.);ta4zzzer.l
sap;- scissors,krentschaar;druivennaarden keldergaan;to put (send,
schaar; - stone, druivepit;- sugar,
turn out) to -,de weiinsturen (oo/f
geven; land under
druivensuiker'
,- vine?wijnstok.
/ïg.), ZiJ'n czongé
-, g.land; ie ook lay down; ww.,
grapery,druivenkwekerlj,-kas.
graph 1, graphische voorstelling, gram et g.zoden bedekken; bleken (v.
phiek, kromm e.
vlasenz.);fml
jnb.jnaar boven brengen; los werk doen a1s drukker
graph 1I,gemeenz.ajk.p.chromographv
hectograph 0nZ.
(zetter).
graphie (zel#.: graphical), graphisch; bj lJ,
?rzcFzgl., - -hleaehing, gras-, huisbleek; - hutter, g.boter; - e10th,
schri
jf..., schrift-.-, teken-.-; (jig-j
aanschouwelijk, levendig, duidelijk, g.linnen ; - eutter, zie - m ower; field, zie - plot; - green, g.groen'
.
sprekend; - formulae (representa--grown, m et g. begroeid; -hopper,
t
l
*
on)
,
gr
aphi
s
c
he
vo
or
s
t
e
l
l
i
ng.
r aphite,graphiet.
sprinkhaan ;-hoppereonveyer,schudgraphophone,graphophoon (soortphogoot (v.graanenz.)'
?-hopperengine,
balansm achine'
: - linen,zie- cloth;
nograaf).
grapnelfscheepv.j,enterhaak,dregge.
- mower? g.snljmachine;- oils? uit
grapple ww., aanklam pen, vastklem m en, om vatten, zich vastklam pen

gramineeén verkregen etherlsche
oliën; - plot, g.perk,-veld.
aan (ook jig'j;enteren,verankeren'
, gra8Sy, grazig, grasrijk'
, grasachtig,
- with, worstelen met, bestri
j
de
n;
graS....
- with a problem ,een probleem aan- grate I znw., rooster; (
vuurlhaard;zie
vatten, onder handen nem en,onder
ook grating'
, surface. r.oppervlak;
de ogen zien; grappling-iron, zie
ww.,van een r.voorzien; traliën.

gpapnel;znf
zz.,greep,Omvatting,WOr- grate II, (fijnlraspen;knarsen,schuren
stellng (ook jig.).
,ook= grapnel.
(tegen,.against,on,upon);- (uplon,
grapy, druiven..., druifachtig.
ook: onaangenaam aandoen (v.gegrasp ww.,grijpen,aan-,vastgrijpen, hoorenz.).
pakken, -houden;(omlvatten;vat- grateful,dankbaarLookv.bodem enz.),
ten,begri
jpen,beseffen;-ing,inhalig, erkentelijk;aangenaam;weshouldbe
-

hebzuchtig; - all, Iose all,wie het

-

for your advice ...s we should be
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greatly
grater
- i
f you would advi
se(inform)us..., gravelly, kiezelachtig.
u zoudt ons verplichten indien u
,graveerstift.
graver,graveur'
OnSwildeberichten (mededelen)...; graving, - doek,zie dock lq);- pieee

zte ook subject :).

Lscheepv.j,spont,halfhout.

ify;voldoening (over, at); (vcrou#.)

men (naar,to); - totwards) (/ïg.),

grater, rasp; krabber.
gravitate,gravlteren (inderichting van,
gratifie:tion,bevrediging,enz.,zie gratto,towards);dooreigen verval stro-

beloning,gratlficatie.
aangetrokken worden door, neigen
gratify, bevredigen, voldoen, voldoe(overhellen)naar.
ning schenken; behagen,aangenaam gravitation, zwaartekracht; verval; to
aandoen: strelen'
, tecrou#.lbelonen, flow by -, zie gravitate.
een gratlficatie schenken'
, om kopen; gravity, gewicht; gewichtigheid;ernst;
- one's desires, iem ands verlangens
bedenkelijkheid;zwaartetkracht);the

bevredigen;-ing faet (results),verblijdendte) feit (verschijnsel; resultaten) it is -ing to find (note) ...,

- of the situation (question, etep,
de ernst (hetbedenkelijke)vandetn)
toestand (kwestieenz.);zieookcentre
hetstem t tot voldoening t,
e'zien ....
c)en specific adi.
grating, traliewbrk, rooster; - hateh gravy,vleesnat,jus,SRII
S'- boat(tureen).sauskona.
çsclteepv.)?roosterluik.
gratis, gratls, kosteloos.
#Pab zLd grey.
grayling, vlagzalm.
gra
t
i
t
ud
e,
da
nkbaa
r
,
e
r
kent
e
l
i
j
kl
l
e
i
d;
1or whieh we owe them a great graze 1,(
laten)grazen:weiden.
debtof-,waarvoor wijhun groten grazeII,strijken (rakellngsgaan)langs,
dank verschuldigd zijn.
even (aanlraken Look: - against,
along,by,past),schaven.
gratuitous,gratis, kosteloos,vrij;onverplicht'
, ongem otiveerd,door niets
te rechtvaardigen, willekeurig'
, loan, renteloos voorschot.

grazier, vetweider.
grease znw., vet,sm eer,consistentvet;
in -, goed om te slachten;in the -,

gratuitousness,(het)kosteloze,enz.,zie

ongezuiverd (v.wol) - coek,smeerkraan;- eup,vet-,smeerpot; --proof
Paper.vetpapier,vetvri
jp.;-smears
vetvlekken; ('PW2., sm eren ,
(
s
p
ot
s
),
in-, besm eren, (
inlvettén Oliën;- a
person (a person's palm, hand),
iem and de handen sm eren (Omkopen);ZLdookwheelc)ZRW.
#reaser, m achinesm eerder, olieman;
(scheepv.ookjstoker.
greasiness, vettigheid,enZ.,Zzegreasy.
greasy. vettig; vuil; Ongezuiverd (
v.
wol);- spots?vetvlekken.
great,groot;zzc ook greatly;- at(on)
(gemeenz.), knap in;it would be (a - thing)if ...Lgemeenz.q,het zou
prachtig zijn (uitkomen)als...'
,the majority of ..., het overgrote deel
der...'
, zie ook hundred, m any, seal
lIc), e.a.; -coat, overjas; --heartedtness),grootmoedigtheid).
greaten fveroud.),vergroten,verhogen.
greatly,grotelijks,ten zeerste.in hoge

gratuitous.
gratuity,gift;fooi;gratificatie.
gratulatory,zie congratulatory.

gTavamen (F4C.:g'
ravamina),gravamenj
grief;zwaartepunt (v.aanklacht).
grave1,grafLookjig.j;-stone.g.steen;
-yard, kerkhof,zie ook Lloyd's.
grave II, graveren, (inlbeitelen; (scA.)
schoonbranden en teren,kalfateren;
- on (in) the mind, inprenten'
, zie
ook graving.
grave 111,ernstig'
,bedenkelijk; statig,
stemm lg,gewichtig'
,som ber,donker
(v.tint); - ease,bedenkelijk geval;
- misunderstanding (objectlon,diffieulties),ernstigte)misverstand(bezwaar,moeilijkheden);-responsibilities,zwareverantwoordelijkheid;zie
ook dimension en reason c1).
gravelznw., kiezelgrond, -zand, grint,
Lml
jnb.j (inz.goudhoudende)kiezellaag; - pit, grintgroeve, -graverij;
- walk. kiezelpad; f
zzf
zz.: begrinten;
(gemeenz.j in verlegenheld brengen,
vastzetten.

m ate, zeer, sterk; - exaggerated.
sterk overdreven'
,- superior to,veel
beter dan.

greatness
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grind
greatness,grootte,
'b
or0
-othe1d.
grenadine II, (hal
f)zijden of katoellen
greaves, (reuzel)kanen,grauw.
à jour weefsel'
,soort zijden kettinggreed, greediness, hebzucht, begeriggarenlm ohairstrepen.
heid,winstbejag.
gre-y adJ.,grijs,grauw;donker,somber;
greedy, hebzuchtlg, begerig (naar,of,
fox,zilvervos;-Toods,ongebleekte
for), gretig; - of gain, op winst- textielgoederen; llnnen Of katoen;

bejag uit.
green c) adj., groen Look jig.); onrijp
Look /ïg.),fris;nieuw,onbelegen,vers;
levendig,vers (v.herinnering);ongeroot (v.hennep);ongelooid (v.huid);
groen, Onervaren; ZnW., groente
kl
eur); grasveld; -s, - vegetables
(food, stuffs), (bladlgroentetn);zie
ook bean en herring; ww., groenen;
groen maken (worden,verven);(gcmeenz.j beetnemen.
b)bsamenst., -baek txzn,
cr.,gemeenz.j,
ankbiljet;- bag,actentas(v.advocaat); - book, groenboek: officiële
publicatie der Eng.-lnd. regering;
- eropts)?g.voer; - earth,g.aarde;
--eyed, galoers; the --eyed m onyter, de jaloezie (nijd);- fly, bladluis; -gage, reine claude'
, - goods
(4md?.), vals bankpapier; -groeer,
groenteboer, -handelaar; -grocery,
groentenenfruittzaak);-heart,greenh
eart(houtsoort);-house,Oranjerie;
- kal
e, boerenkool; - manure, g.bemesting; meat, zie - cropts);
- pea, doperwt; - tea, g.e thee;
-sward, grasveld'
, - vitriol, ijzervitriool;- weight,yewichtvan vlee!
van pas geslacht dler.
greenerLgemeenz.j,nieuweling,fnz.werkzoekend vreem deling.
greenel'
y, groen (ter versieri
ng);oranjerie.
greenish,groentachtlig.
greenness,groenheid (ook jig.j.
G
reenwieh (mean) time, gemiddelde
tijd van Greenwich.
greeny,zie greenish.
gre
et,(belgroeten (ookfig.,met,with);
ingts), groetetn); to all to whom
t
hesePresents shallcome (...sendts)
-

znw.,grijs, grauw;-s,zie '
w goods;
in the -,ongebleekt'
,ww.,grijsworden (maken).

greyhound, hazewind; ocean -, snelvarend zeeschip.

greyish,grauw,grijsachtig.
greyness,yrauwheid,enz.,ziegrey adj.
grid, trallewerk'
, felectr.trooster; netwerk;ook= gridiron;(luggage)-,rek
(v.auto).
gri
ddle znw.,
(koeklbakplaat;mijnwerkerszeef; f
'
r,m., bakken; zeven.
gridw doorbören; knarsen, schuren,
boren (
langs,door,along,through);
rborr
eo
nd,
gri
ZdHW.
i , doo
(braadl
ostekna
r;rrassetnd
er-.ge
trlaui
lid.
eron,

werk;compensatieslingerLook:-pendulum);on the -,op hete kolen.
grief, droefheid, sm art, verdriet; to
eometo -,een ongeluk krijgen,verongelukken; to come (bring) to >
(doen) mislukken, misgaan, fiasco
maken;(doen)stranden,schipbreuk
lijden (op,om over).
grievanee, grief; zie ook redress en
rem edy; - m onger, querulant.
grieve, leed doen,bedroeven; leed ge-

voelen,zich bedroeven (over,at,for,
about,over);I am -d (1 -) to hear
..., het doetmi
jleed tevernemen....
grievous, pijnlijk: smartelijk; ernstig;
deerlijk, duchtlg;snood;- loss,gevoelig (smartelijk)verlies.
grillznw-,(braadlrooster;zieookgrillte);
ww-,roosteren,braden (ook jig.t.
grillage, roostervormige fundering.
gr
illte)? tralie-, rasterwerk, traliehek.
grilse, Jonge zalm .

grim , grimm ig, bars; streng, wreed;
fel, hevig, hard,bar; a - business,
een akelig karwei.
ing, allen die deze zullen zien of grim e znw., vuil; roet, aanslag'
, fxzfzz.,
horen lezen,salut!
bevuilen.
greffier, griffier, notaris (ïnz. in het grim ness, grim m igheid, enz.,zie grim .
buitenland en de Kanaaleilanden). grim ys vuil.
gregarious, in kudden of groepen grind œœ.
,(verlmalen,fijnmalen (-wrij-

levend;bijeengroriend.

grenadine 1,grenadlne.

ven); (aflschuren; slijllen, scherpen
(ook: - up); schuren, knarsen; af-

grindable
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ground
richten, drillen; ploeteren, blokken grittiness, zanderigheid,enz.,ziegritty.

(Op,at); zieh laten malen (slijpen);
zteookaxte)zzzœ.'
,-fine(down,small,
i
nto pieces, into dust), fijnmalen;
-i
ng barley, m aalgerst; - down, ook
(jig.).onderdrukken,uitmergelen;in, pas-,bijslijpen; - off,afslijpen;
stone,slijpsteen, zie ook nose t
z).
,
znfc.,(het)malen enz.;(heel)karwei;
one eannot be always on the -, de

boogkan niet altijd gespannen zijn.
grindable, m aalbaar.
grinder,maler;slijper;bovenstemolensteen; slijpmachlne'
,africhter, repetitor;Lradioj atmosferische storing.
grindery. slijperij'
, schoenmakersgerel.
grip I znw., greep, houvast, vat (ook
/fg.;op,of),begrip,macht,meesterschap;ook = Nsack;to have (keep)
a - of, beet hebben (houden) (ook
/fg.);to lack -,nietpakken (boeien);
to lose one's - of, zie grasp znf
zz.'
,
fcfc., (vastlgrijpen, vatten: pakken
(ook /àg.),boeien; (lcc#n.)Ingrijpen;
-sack tx4zz/cr.l,valies.
grip II,greppel'
, voor.
Kripe f
cf
zz.. (vastlgrijpen, aanpakken,
pakken Lookintrans.j'
,(.
Iig.)(klnijpen;
onderdrukken;Lsckeepv.jloeven;vastsjorren; griping, ook'
.inhalig'
, znw.,
greep, houvast, (handlvat; (jig.j
klauw,greep,macht;Lscheepv.)loefhouder;bootssjorriny.
grisaille, grisaille (schllderwerkl; gri-

gritty, zanderig,gruizig,korrelig;(gdmeenz.)flink,kranig'
,stroef(v.stijl).
grizzly,grijsachtig,grauw.
groat,groot:oud id.stuk; notworth a
-, geen cent waard.
groats, (
haverlqrutten.
g'rofer, kruidenler;-'s(shop),kszaak.
grofery, kruidenierswaren t
gcçc. mv.);

(inz.Anter.jkruidenierszaak.
grogram,grofgreinten).
grom met, zie %rummet.
groom , stal-, rl
jknecht.
grtlfpve An(
&'., groef, keep, Sponning,
gleuf,sleuf,voor;(jig.jsleur,zieook
groovy;to move alon: the old -,de

oude sleur volgen;'this work is apt
to fall into -s, dit wordtlichtsleurwerk; ww., groeven,canneleren,een
sponning m aken in,ploegenjtrekken;

grooving-plane,groefschaaf,-ijzer.
groovy, gegroefd; (fig.j geneigd den
ouden gang te volgen,sleurachtig.
grope,(rondltasten (ook fig.;naar,for,
after);-one'sway,tastend den weg
zoeken (
ook jig.);gropingly,(al)tastende; zie ook dark znw.
grosgrain, zie grogram .

gross1,gros;great- tçhdrou#.l,12 gros;
small-,10 dozijn.
gross11a,
d)'.,grof,dik,groot,(pllomp;
ruw,onbeschaafd;schromelijk;bruto,
zonder aftrek;totaal;zieook grossly;
- adventure,bodemerij; - amount,
saille: wit-en-zwart gespikkeld kam bruto bedrag;(somsjtotaaltbedrag);
weefsel.
error (falsehood,negligenee,etc.),
Fa
gns
trIen
zrtf
zz.,m aalkoren;gem alen koren,
grove fout(leugen,nalatigheidenz.);
m out;vergruisd en gezeefd erts; alI
- profits! bruto (onzuivere) winst;
m alversations of the -est kind,m alis - that eom es to his m ill, alles is
versaties van de ergste soort; van zijn gading;that brings - tothe
weight, brutogewicht; - weight for
(your)mill. dat zet zoden aan den
dijk,datlegtons(u)geenwindeieren; net, bruto voor netto; zie ook tOn;
- m ill, korenm olen; f
'
cf,
c.,zeven (v.
znw.,gros; in (the) > in het algemeen,in zijn geheel,door elkander
erts).
gerekend.
gr
i
s
t
I
I
,
di
kt
e
(
v.
ga
r
e
n
o
f
t
ouw)
.
gristle.kraakbeen;in the -,in den dop. grossly, grof, enz., zie gross 11.
, ook.
.
grit,(korreltjes)zand,fijn (steenlgmzis; ergterlijk))in hoge m ate; to im pose
schelpengruis; korrel,structuur (v. - upon, schandelijk bedriegen; overstated, schromeli
jk overdreven.
steen); (gczzzccnz.)energie,fut;ook=
xstone;-sr(haverlgrutten;Lscheepv.j grotesque, grotesk.
bootkrabbers; of the true -, van het ground I c1) znw., grond, bodem,
echtesoort;- gauze,grofzijden zerffelectr.jaavrde;
(beweeglgrond,reden;
grond, g.
erf, -kleur; g.gebied; tergaas; -stone, grove zandsteen,blksteen;ww.,wrijven,krassen,schuren.
rein, veld Look jig.jè fond, achter-,

grout
ground
ondergrond; g.beginsel; -s. aanleg, c'
) sam enst., - aerial, aardantenne'
:area, grondoppervlakte; - baihff,
plantsoen, park, terl'ein; eerste beginselen; droesem , bezinksel; there
mijnopziener'
,- bait(/ïg.),znw.,lokare no -sfor....erzijn geen termen
aas;f
,
f7f
c.,lokken;- bridge (x4?
?zcr.),
voor ...;there is no - for this supknuppelweg, balkenbrug; - eircuit,
aar
dl
ei
di
ng,
co
l
our
,
gr
ondkl
eur,
position, er is geen y'
egronde reden
-verf; - det
ector, aardverklikker;
voor deze onderstelllngl exhibition
- s, tentoonstel
- f
loor,benedenverdieping,parterre'
,
lingsterreln; firm -,

vaste grond (ook jig.j'
, zie ook sure.
ca) metww.,to advance (give) -sfor,
gronden aanvoeren voor;to break -.
land scheuren; beginnen te graven

(ontginnen),de spa erinzetten (ook
jig.j;(jig.jterreinontginnen,pionierswerk verrichten LookLto break new
Ifreshl -);to change one's -', van
standpunt(posltie,koers)veranderen,
het over een anderen boeg gooien;
to eover the whole -, het gehele

ge
bied bestrijken (/fg.);to eut the
from under a person's feet, zie grass
c);to gain -,terrein (veld)winnen
(op,on,upon);to give-,wijken,toegeven;tohold(keep,maintain,stand)

one's -, stand houden: zich handhaven; to lose -, terrezn verliezen;
to shiltone's-,zie tochangeone's,
v;

on the - floor,ooklgelijkvloers;to
get in on the - floor (gemeenz. oj
Amer.j, tegen den laagsten prijs
kopen; in een ondernem ing worden
opgenom en m et dezelfde rechten als
de Oprichters; to put a price on the

floortgemeenz.j,den laagstmogelijken koers(prijs)aangeven;- game,
klein wild; - ice, grondijs; - log
(scheepv.j.g.log;--nut,g.-,aardnoot;
--nutoil,arachidenolie;-plan,plattegrond;Look/ïg.:)g.plan;-plate.drem pel;aardplaat(electr.j;onderlegplaat
(v.spoorl;- plot,bouwterrein;(veroud.j plattegrond; - rent, g.pacht,
canon;- sea (scheepv.j,g.zee;- sill,
g.balk, drem pel, onderlaag; - swell,
zware deining (ook fig.); - taekle,
g.takel, ankergerei; - tax. g.belasting,-lasten;(Ned.-1nd.)verponding
(-sbelasting); -work, g.tslag) (gew.
fig.); voornaamste bestanddeel'
, g.werk; Onderbouw; ondergrond (v.
borduurwerk enz.).
-

totakethe- (scheepv.j,aandengrond
raken; to take (decided) - (upon a
subjeet),stelling nemen;to toueh -,
grond voelen, vasten g. onder de
voeten krijgen;zieook feelc1),open
ground II.gem alen,enz.,ziegrind f
'
cçc.;
c1),Prepare,e.a.
- bones, beendermeel
; - glass, m at
ca) met voorz., from the - up, van
onderen op; standing in its own -s,
(geslepen) glas; - basie slag, slakkenm eel; - sugar. m eelsuiker.
vrijstaand (v.huisl;torestonslender
-s, op zwakke gronden (motieven) r oundage,haven-, liggeld.
berusten;on dangerous(sure) -,Op grounding,vgl.ground 1:);grondslag;
gevaarlijk (veilig)terrein;onthat-, with a good - (in),goed onderlegd
uit dien hoofde;on the - that..., op
(in).
grond (van de overweging), dat...; groundless, ongegrond.
gr
o
undlessness, ongegrondheid.
on the -(s) o1, op g.van;down to
the -, op en top, com pleet;to fall groundsel, zie ground sill.
to the -.in duigen vallen.
group znw.,groep Look in den zin van

b)fzzf
zz.. gronden;grondvesten;staven,
motiveren,gronden,baseren (op,on);
opdengrondplaatsen;Lelectr.)aarden;
gronden:grondverven; onderlèggen,
in de eerste beginselen onderrichten;

rubriek en belangengemeenschap);in
-s
, g.sgewijze;zie ook interest 1c1);
insurance, groepsverzekering; life assuranee, collectieve levens-

ve
rzekering; ww., (zich) groeperen;
landen (v.vliegtuig);vastlopen,aan
together,bijeengroeperen;- Iznder
den grond raken (zetten), (doen) headtingls,in rubrieken indelen.
stranden;well(thoroughly) -ed in, roupagesystem,ziejointcargosystem .
goed (slecht) onderlegd ln; zie ook grouse (gemeenz.j,zie grumble.
grounding.
grout,gruttersmeel;natte(voeglmortel

grouty
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Look:-ing); -s,bezinksel,droesem;
grutten; +f
J7., (met natte mortel)
Voegen.
grouty, drabbig.

grove,bosje,bossage.
grovel. (in hetstof)kruipen (ookl- in
the dirt (dust)Look jig.j; -ling, ookl
laag,gemeen.
groveller, kruiper.

grow, (aanlgroeien,wassen,toenemen;
ontstaan, worden; uitlopen (v.gewas;ook:-out);verbouwen,kweken,
telen, aanplanten,voortbrengen;-n.
ooklveredeld;zie ook growing;British Em pire -n, van Britse cultuur;

better (less, worse, rich, ete.),
beter (minder,erger,rijk enz.)worden; - in numher (popularity,ete.),
in aantal (populariteit enz.) toenemen; - into a habit,totgewoonte

worden; - into one, zie 'w together;

(jig.jtotéénworden;-on,zieNupon;
- out of, groeien (voortkomen,ontstaan) uit; ontgroeien; - out of
request, niet m eer gevraagd worden (in trek zijn); - to, aan-

guarantor

o
n); - up (out), ook:opscharrelen;
tbing)axe(hoe),schoffel,rooii
jzer.

grubby, m adig;vies,vuil.
grudge ww., niet gunnen,m isgunnen'
,

mettegenzin geven (toestaan,doen);
grudgingly, m et tegenzin,node;not
- t
he expense, de kosten niet ontzien;the tim e for ...must notbe -d,
er m ag niet beknibbeld worden op

den tijd bestemd voor...;to give a
grudging consent. slechts node zijn
toestemming geven;znw.,wrok;(pdrou#.)afgunst;to have a - againsta
person, to bear (owe) one a -, iets
(een wrok)tegen iemand hebben.
gr
ue
some,ijselijk,gruwzaam.
gruff2 bars, nors, ruw.
gr
ufhsh,watbars (grof).
gruffness, bars-,nors-,ruwheid.
grumble ww.,morren (over,at,about,
over);znw.,gemopper.
grumbler, mopperaar.
grumbly, knorrig,m opperig.

grummet (scheenv.j,grommer.
grum#y,grumpzsh,mopperig,knorrig.
Gruyere, Gruyèretkaas).
groeien tot; - together, sam engroei- guaiaetum),pokhout;guajakhars.
en;- up, (oplgroeien;ontstaan;-n- gllanoznf,f7.,gtlano;WW.,m etg.bem esten.
,
up, volwassente); - upon, macht guarantee ZftW.t waarborg, garantieborg; borgstelling; aval; garantie(vat,invloed)krijgen over(op),zich
geheel meester maken van (jig.j.
bewijs;g.houder;to give > -,cautie
grower,verbouwer,kweker,teler,plan(g.) stellen; eompany limited by -,
ter; slow (fast) -,langzaam (snel) maatschappi
jmetbeperkteverplichgroeiende plant.
ting totbijstorting;underoneyear's
growing, (aanlgroeiend,enz.,ziegrow; -,meteenjaarg.;undeya- off250,
tegen een borgtocht van ;
f 250; (steeds meer)toenemend;klimmend
(v. belangstelling enz.); groeizaam
assoeiation (company,society):maat(v.weder);-ly,ook:handoverhand, schappij voor zekerheidstelllng'
,steeds m eer; - crop? staand gewas;
com m ission, g.provisie; - fund, g.fonds, waarborg-, g.kapitaal; - inzie ook desire bjen lmpression.
surance, borgtochtverzekering'
, growth,groei,wasdom, (aanlwas,toenem ing; gewas, voortbrengsel; culpe
r
i
o
d,
g.
t
i
j
d;
ww.
,
ga
r
an
de
r
e
n,
waar
tuur,teelt, aanplant; the rapid - of
borgen (tegen,against?from),borg
this husiness, de snelle groei van
staan (blijven) voor, lnstaan voor;
dit bedrijf.
vrijwaren (voor, against, from);
groyne znw.,strekdam ,krib;ww.,van
avaleren,voor avaltekenen;-d,ookl
s.n voorzien.

m et garantie'
, - a person in a right,

grub znw.,larve,made;broodschrijver, iem and een recht waarborgen; -d
ploeteraar;slordigpersoon;(scheepv.) for a twelvemonth, met een jaar
schafting;ww.,(om-,op-,uitlgraven, garantie; - som ething to a person,
iem and iets waarborgen; -d stock,
rooien,wieden Look:-up,out);(om)wroeten,snuffelen;zich afbeulen (op, gegarandeerd kapitaal;kapitaalm et
at),zwoegen,sloven (voorden kost); g.e rente.
- along (away),voortploeteren (aan, guarantor,borgtsteller),garant;avalist.

guaranty

lrxzil(1
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guaranty (fnz.Amer.jznw.,waarborg, gissen (naarl'
, ata -, naargissing'
,
garantie;f
z/f
z,.(zdî#.).zieguaranteefcfc. by -, op de gis; - rope, zie guest
guard c)zrzm.,wacht,hoede,bewaking, rope; - work, gistsing), gegis'
,any
beschutting;bewaker,wachter;coninform ation re4arding ...can only l)e
i
n
t
he
na
t
ur
e
o
f
wo
r
k,
i
nl
i
c
htinducteur (v.trein);beveiligingtsmidgen om trent...kunnen slechts op gisdel), stootplaat, -kant, veiligheidsketting, (vuurlscherm, baanruimer, sing berusten;thisislargely a m atter
kap enz.;to be on (off) one's of - work,men moethierbijhoofd(against), (niet) op zijn hoede zijn
zakelijk op g.n afgaan.
(voor);to putone on his -,iemand guest,gast,logéte);introducé;-ehamwaarschuwen (op zijn h.doen zijn); ber (room), logeerkamer; - rope
to take one off his -, iemand over(sc/zccpe.),boegseerlijn,smaktouw.
rompelen (verrassen,overvallen); to guff LAmer.,gemeenz.), onzin,klets.
throw (put)one offhis -, iemands gugglet, zie goglet.
aandacht afleiden,hem in slaap wie- guidable,bestuurbaar;L
jig.jvolgzaam,
gen; - boat, wachtboot; - ehain,
handelbaar.
veiligheidsketting,sautoir;- invoice guidanee,leidiny,richtsnoer,leidraad'
,
hook, factuur-ordener; - ring, congeleide'
, voorllchting;for your - w e
tra-ring; - ship,wachtschip.
enclose...,te uwer oriëntering (ter
bj f
'
p,fc., bewaken, behoeden, beschertoelièhting) voegen wijhierbij...; to
serve for a person's -, iem and tot
men (tegen,against,from);ook:geheim houden;zichhoeden (wachten), richtsnoer dienen.
'ds?leidsm an,geleider'
,
oppassen (voor, against); -edtly), guide c)znfc.,gl
voorzichtig,behoedzaam;-ed (level)
(reislgids,wegwnzer,leidraad,richt,
erossings, bewaakte overwegen; to
PXPKMSS oneself in -ed language

(
terms), to speak -edly,
zich zeer
voorzichtig uitdrukken'
, carefully
(jealously) - a secret(process,etc.),
een geheim (procédéenz.
)zoryvuldig
(angstvallig) bewaren (gehelmhouden).
guardian, voogdtes);curator; bewaarder, bewaker, opziener; -s (of the
poor),parish -s,armvoogden; joint
-, toeziende voogd.
guardianship,voogdijtschap),curatele;

snoer lei-,richtstang,geleibaan,slede,richthout,geleiding; to serve as
a -, tot richtsnoer dienen; - to the
New sYaterway,gidsvoor den N .W .;

fcfc.,(gelleiden,(belsturen;den weg
wijzen Look/ïg.),totrichtsnoerdienen;
guiding prindple, leidend beginsel'
,
we should be glad if you would be
- d aeeordi
ngly in the future,hetzou
Ons aangenaam zl#
ln,indien gi
ju in
het vervolg hiernaar wilde richten
(hiermede rekening wilde houden);
w e w ere - d l)y the following eonsiderations, wi
jhebben ons door de
volgende overwegingen laten leiden.

bewaking,hoede;curatorschap;to be
under -,onder curatele staan;under
the - ofthelaws,in dehoedederwet. b)samenst.,-,bar,zfc'
-rod;- blade,
guardless,onbescherm d;onvoorzichtig.
leischoep'
, - block, zie- pulleyà -

guava, guavetboom,-vrucht).
gubernatorial, gouverneurs....
gudgeon 1, grondel (vis); (jig.) lichtgelovig persoon;lokaas.
gudgeon II, spil,pen, tap;vingerling.

Guernsey, - (shirt,coat,frock),soort
trui.
guess f
'
fzf
,
fz.,gissen,raden (naar,at);Ilx4?zzcr.l, denk (geloof) ik;developm ents cannotbe so m uch as -ed at?
van het verdere verloop valtzelfsbiJ
benadering niets te zeggen; znw.,

gistsing);to give (make) a - (at),

board, wegwijzer; - book, reisglds,
-wijzer; - eard, ''tab''-kaart:kaart
met tong (in k.systeeml; - post,
handwijzer; - pulley, leitdlblok; rod,leildlstang; - roller.geleiderol
(voor papierstrook enz.); - rope,
uithouder Lscheepv.j'
, sleeptouw (v.
ballonl;- shoe,zie ,w pulley;-way,
leisponning.
guideless,zondergids,(gelleiding,enz.,
vgl.y'uide c).
guild:gllde,vereniging;-hall,gildehuis'
,
Guzld Hall,stadhuis (in Londen).

guilder

guilder,(Netherlands) -ygulden.
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Musto

b)s
amenst.,- arabic,Arabische gom ;
guile.bedrog,list,valsheid.
boots, rubberschoenen (-laarzen);
guileful, arglistig, vals.
c
opal,copal-g.;-damar,damartg.);
guileless, argeloos.
dragon,draganttg.);- drop,g.balguillotine,guillotine;snijmachine (voor
letje;- elastic,g.elastiek;- juniper,
papier enz.l;- window,schuifraam .
sandraktg.); - lae, g.lak; - resin,
g.hars;- senegal,senegal-g.;- tree,
guilt,schuld'
,misdri
jf;criminaliteit.
guiltiness, schuldigheid.
g.boom ; up a - tree (gemeenz.j, in
guiltless, schuldeloos,onschuldig.
de knel (knoei); -wood, gumwood
guilty,schuldig (aan,of);schuldbewust;
(houtsoort);zie ook benzoin.
misdadig; to he - of,schuldig zijn gumm iness, gomachtig-, kleverigheid.
g
um
my, gomachtig, kleverig.
(zich s.maken)aan;to find - (of),
s.verklaren (aan);zie ook plead.
gumption (gemeenz.), pienter-, gladheid;fut.
guinea, guinje (Eng. rekenmunt van
21 sh.); - pig (gemeenz.t. wie een gumptious (gcrzzccnz.),pienter,glad.
groothonorarium genietvoor geringe gun,geweer'
,kanon;(Amer.ojgczndczîz.)
of kortstondige diensten (fzzz. berevolver;to stand(stick)toone's-s,
stuurders);stroman; - pig system,
voet bijstuk houden,van geen wijstrom annenstelsel;benoem ingvan beken weten; - cotton, schietkatoen;
stuursleden die slechts als decorum
faetory (foundry),geschutgieterij;
- m etal,g.brons;-powder,buskruit'
,
dienen.
Guinea, - pepper, Cayennepeper; zie
zie ook tea tz).
ook grain J).
gunnel, zie gunwale.
guisejuiterlijk,voorkomen;schijn'
,voor- gunny, goenie, jute (ookl- clothl;
wendsel'
,(veroud.jmanier,trant,wijze; bag,goenie-?jutezak.
in the - of,bijwi
jze van,als;under Gunter:aecordingto- (X??zer.),volgens
Bartlens;-'s ehain,landmeetketting
the - of,onder den schijn van.
gulch tx4z?zdr.l.diep ravijn.
(20,11 m); -'s sail, sprietzeil'
, - ('s
gulfznw.,golf,zeçboezem,draailkolk;
seale),Guntersschaal,logarithmische
liniaal.
afgrond; kloof (ook fig.b;there is a
(fixed) between these two things, gunwalç (scheepv.t,dolboord.
er ligt een klove tussen deze beide gurgi
tatiom (oplborreling; klokkend
zaken; ww., opslokken, verslinden
geluid.
gurgle f
vf
z
fz.,klokken,een klokkend ge(ookL- up).
Gulf, - port, haven aan de Golf van
luid m aken; znf
zz., klokkend geluid
Mexico;- States,Staten aan de G.v.
(ook:gurgling).
M .; - stream , Golfstroom .
gush ww., gutsen, (met kracht uitlgull ZnW., m eeusv' onnozele hals;
stromen, zich uitstorten Look jig.jè
catcher, boerenbedrieger; (J?+.,beetdwepen, overdreven (sentimenteel)
nem en, bedotten.
doen (spreken) (met? Over, about);
gullibility,onnozelheid,enz.,ziegullible.
znw.;gulp,stroom ,ultstrom ing;uitgullible, gullish, onnozel, lichtgelovig,
barsting,vlaag;ophef,dweperij;overdreven uiting.
gemakkelijk beet te nemen.
gus
her, dweper,sentim enteel persoon ;
gully I znw-, diepe geul,ravijn;riool;
- drai
n,rioolbuis,- hole,r.gat;f
zzw'
.,
spuiter: spuitende (petroleumlbron.
geulen m aken in,uithollen.
gusset,geer,inzetsel;steunlhoeklijzer;
gully II,groot mes.
(scheepv.jknieplaat (ook - plaie).
gum c) znw., gomtboom); tx4?zzcr.l
, gust,vlaag (ook jig.j, windvlaag;(verkauwgom;-s Lgemeenz.)= '
w boots; oud.jsmaak,genot;-ofrain,regenvlaag; - of smoke, rookwolk; - ol
British (starch)-,dextrine'
,ehewihg
-, kauwgom; f
wind, rukwind.
,
cf
zz.,gommen,li
jmen;
kleven;g.afscheiden'
, -m ed edge,g.- gustation,(het)proeven.
rand;-m ed envelopes,gegom de enve- gustative, gustatory. smaak...; proef....
loppen;- down,dicht-,vastplakken. gusto,smaak,appeti
jt'
,genot; animo.

gusty

gusty,stormachtig,buiig;vlaagsgewijze.
gut znw.,darm ;snaar (ook:- string);
(zeelengte, geul; nauwe doorgang,
vernallwing;steeg'
,mv.:ingewanden'
,
inhoud (jig.j,pit,fut;fcf
zz.,grommen:
uithalen (v.visenz.);leeghalep;uitbranden'
, plunderen (v. boek enz.),
excerperen;- (and eure), kaken (v.
haring).
gutta-percha,guttapercha.
gutterznw.,goot(ookjig.j,groef,geul;
the -sofjournalism,the - press, journalrsm, de vuile pers;to bring
down to the -, straatarm maken; ways (scheepv.j,goot;ww..(uitlgroeven, geulen; stromen; aflopen (v.
kaars).
guy Iznw.,stormlijn (v.tent);(scheepv.)
topreep, borgtouw (ookï - rope),
borgketting Look:-ehain);f
zzf
zz.,vastleggen met stormlijn enz.; - elear
(scheepv.j.vrijhouden.
guy11znw.,vogelverschrikkerfook/ïg.);
WJf
,
:7.,belachelijk maken,aan de kaak
stellen.
gybe Lscheepv.t,gijpen.
gyle, brouwsel;gijl-,gistkuip.
Vym p, zie gim p.
Kypstelous.gipsachtig.
gypsiterous, gipshoudend.
#yPS(um),gips.
gyrate,(rondldraaien,wentelen.
gyration, (rondldraaiing, (omlwenteling, kringloop.
gyratory, (rondldraaiend,draai....

haft
in een g. vervallen:to get
(fall) into the - of..., de g.aannem en Om ...;to getoutofthe - of ...,
zich afwennen...; to grow into a -,
tot g. w orden; - of mind, m entaliteit.
habitability, bewoonbaarheid.
habitable, bewoonbaar.
habitant, bewoner.
into a

-

habitat, habitat:natuurlijke woon- of
groeiplaats (
gcfc.:native -).
habifation, bewoning; woning, w oonplaats.

habitual,gewoon,gebruikelijk;gewoonte...; -ly, uitgewoonte;gewoonlijk.
hahituate, (gelwennen (aan,to).
habitude, habitus,gesteld-,geaardheid;
gewoonte,hebbelijkheid.
habitué, habitué.
haehureznw.,-s,arcering'
,f
zzfc.,arceren.

haeienda, hacienda: plantage, Lalg.j
terrein (in Spanje, Z.-Amer. enz.).
hack I znw., hakmes, houweel;houw,
snee, kerf; ww., (stuk-; aflhakken,
houwen,(inlkerven; - saw,m etaal-

haZa
ckagIiznw.,ruif;droogrek,tasLsteenjabr.j; ww., drogen, optassen (v.
stenen).
hack 111,huurpaard,(
ge
-woon)
writer)r
;ijpaardbroodschrijverLook:
(.4.?'
ncr.)
huurrijtuig.
hack IV ww., tot vervelens toe herhalen,afgezaagd m aken;exploiteren.
,

c#j.,zie hackneyed.
hackle znw., (vlaslhekel; kunstvlieg'
,
ook:ruwezijde'
,withhis-sup,strijdlustig,opgewonden,boos;f
,
pfc.,hekelen (v.vlas);stukllakken,havenen.
H
haekly, ruw ,hakkelig,geschaard.
haherdasher,winkelierin garen en band haekney znw.,(gewoon)ri
jpaard'
,loonenz.; ta4zn,
cr.lw.in mode-artikelen. slaaf,huurling'
,adj.,huur...'
,- earllaberdashery, kramerijen,garen,band,
riage (cab), huurri
jtuig'
, fcw'., -ed
phrase, afgezaagd gezegde,gem eenkantenz.;t-4?'
zzcr.lnouveauté's,modegyroplane, m olenvliegtuig.
gyroseope, gyroscoop.
gyroseopie, gyroscopisch.

haekery, Ind. ossenwagen.

artikelen.
habile, bedreven,handig.

plaats.
haddock, schelvis; K<lfaddocks'', aandelen Great N orth Railw ay of Scotland.

habiliment, kledi
j; -s, (officieel)COS-

tuum , gewaad.
habit, gewoonte; gesteld-,geaardheid; hade,helli
ng (1-.mijnaderenz.).
amazone,(dameslrijkleed; by -, uit hae
Hadley'squadrant (scheepv.j,octant.
m
a
t
i
t
e
,
hem atiet,bloedsteen.
gewoonte; (by) foree of -, (uit)
kracht der g.;to be in the - of..., haft znw., heft,handvat;ww.,van een
h. voorzien.
gewoon zijn (plegen) te...; to fall

hl%

half
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hairy,harig; haarachtig:
haw drassige (vaste) plek in veen.
haggleœœ.,marchanderen (over,about, hake,dors (kleinekabellauw).
oyer),pingelen,lovenen bieden,(af)- hake, haik, droogrek (v.stenen enz-).
dlngen; klbbelen; znw., gem archan- haleyonznw.,i
jsvogel;adJ'-,kalm ,rustig,
deer enz.
vr
edi
g
(
v.
t
ijd).
haggler, pingelaar.
hale (ecrou#.),ziehaul;-aft(scheepv.t,
HagueRules,zekerebepalingen noprns
zeilen bijzetten.
zeeassurantie, inz. lnet betrekklng hal
f c) c#j.en bQ'
w., half; (/fg.) half
tot de uit het connossem ent voort(-slachtig);- as much (many),half
zoveel; - a pound,een h. pond; two
vloeiendeaansprakelijkheid van vervoerders.
pounds and a -, two anda - pounds,
hailIznw., hagel (ook /f4.); - stonw
tweeen een h.pond;-threefschpv-),
h.steen; - storm, h.bul, h.slag; 31/z(vadem);-meysure,halvemaatstorm damage,h.schade; - (storm)
regel;at- (the)priee,teqen dehelft
insuranee, verzekering tegen h.van den prijs;Lgemeenz.uz/#r.:)notschade, h.verzekering; mœ., (doen) bad, lang niet kwaad; I do not like it, het staat mij in 't geheel
hagelen (ook /ïg.);-ed, verhageld.
hail 11 znw., aanroep; welkom stgroet;
niet aan; I - wish that ..., ik zou
outof(within) -,(niet)teberoepen; bijna willen...;zz
'
d verder bj; zie ook
ww., aanroeqen; begroeten (a1s); battle znw.,heart bj,mind %),e.a.;
fscheepv.jpraalen;- from,afkomstig
znw., helft; - of it (them) is (are)
zijn (komen) van (uit) (v.persoon, rotten,de h.isbedorven;to ery halves
schip); - with satislaetion, met infgemeenz.t,ookmeewillendelen;togo
stenanaing begroeten.
h.s (with a person),gelijk-op delen;
too ...by -. àlte ...; to do nothing
hairc)znw.,haar,haren;to make one's
- stand on end, iem yndsh.n teberge
by h.s, niets ten halve doen; to
doen rijzen; to split -s, h.kloven,
eut (tear) in - (into h.s),in tweeën
m uggenziften; against the -, tegen
snijden (scheuren);zieooLcouponè1).
den draad in; to a -, (tot)op een bjsamenst., --and--, adj.,l
lalf(slachh ' (h.lfijn;œœ.,ontharen;-ed, betig) (v. maatregelen enz.), zie ook
haard,harig.
--way;znw.,half-om-half(geœ.porter
bjsamenst-,-('s)breadth.haarbreedte; en alel; --baked. h.gaar; (/fg.) onitwasa -breadth eseape,hetscheelde
bekookt; - binding,h.lederen band;
- m aar een h.; -brugh, h.borstel; bloodted)! h.bloed; --book man,
zie N-com mzssion m an; - boot, h.elipperts),--elipping maehine, tondeuse; - eom h, h.kam ; - eurlers,
l
aarsje;--bound, in h.lederenband;
- friseertangten); -dresser, kapper;breadth plan fscheepv.j,dtàorsnede
dye, h.kleurmlddel; lelt, h.vilt;
op
de waterlijn; --bred,adj., van
gem engd ras; h.beschaafd; znw.,h.line, paardeharen snoer; (fijne)ophaal (v.letter);h.scheurtjrs (inporbloed (paard enz.);- breed (easte),
selein enz.); - net, h.netle; - oil,
h.bloed;-c10th,(in)h.linnen (band);
h.olie; ,,zweet'' (v. tabaksblad); to go o11 (at) --cock, iets overijld
-pin bend,lus,lusvormigebocht(v.
doen (zeggen); --commission man,
zie remisier; -crown, halve kroon
we
g)
;
-po
i
nt
e
d,
met
z
e
e
r
f
i
j
ne
punt
;
- pow der, h.poeder; - prepapation,
(2 sh.6 d.);- deck.h.dek;- dime
z
i
e
t
oni
c
(
wa
s
h)
;
pr
ong,
h.
s
pe
l
d;
(Xmdr.),vijf(dollarlcentstuk;- dol--raising. wat de haren te berge
lar, (zilverstuk van) 1/z dollar; doet rijzen; - restorer, h.groeimide
agle, (gouden) vijfdollarstuk; -faeed, en prof
del; - ribbon, h.lint; - splitter, h.il; --finished, zie
klover, m uggenzifter; --splitting,
--made; --heartedtly), weifelend,
adj-,h.klovend;znw.,h.kloverij.mug- l
auwynietvan hartei-hose,soktken);
-genzifterij;- gpring,spiraalveer (v.
hourly,elk (om het) h. uur; een
l
1
or
1
.
)
;
s
t
r
oke
,
opha
al
(
v.
l
e
t
t
er
)
;
h.
uur lang (durend); --landing,
tonlc(wasb),h-water,h.
w asmiddel. portaalhalverwegedetrap;--leather,
.
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h.lederen;- linen, hlinnen;--m ade
gedachten hinken;zieookstandard c).
lter znw.,halster,strop;ww..een h.
(-manufactured)article.h.fabrikaat; haaa
nleggen,daarmede vastbinden.
-mas
t
(
œœ.
)
,
h.
s
t
o
k
hi
j
s
e
n;
at
- mas
t, --m ast high, h.stok; - halve,halvérçn; - the di
fference (ex-mont
hly,h.maandelijks; --pay,zie
pay lc); -pence. mv. p.: -penny,
h.
e stuiver; -pennywor,th,
(ter)
waardevaneen h.enstuiver'
--round,
h.-rond (ookv.vijl,ijzer);--silk,h.zijdetn);--skim eheese,h.vettekaas;
--sovereign, (goudstuk van) 10sh.;
--speed, (op) halve kracht; --tide,
h.tij;--time,adj.en htjf
zz.,voorden
h.en tijd;soms:tussentijds'
,towork tim e,h.edagen werken;znw.,schaft,
rusttijd.pauze;--timer,wieslechts
h.edagen dienstdoet;-title(drukk.j,

voor-, Franse titel; - tone, h.tint;
- -t
ruth, h.e waarheid; --way,

halverwege,h.weg;zie ook meetlc,
);
--way down page 2, op ongeveer de

helftvan pag.2;--waï house,pleisterplaats;(/fg.)tussendlng,-stadium ,
m iddelweg.com prom is;--way m an,
m iddenm an; --way m easures, h.e

maatregelen; - wool, h.woltlen);
--yearly, h.jaarlijks.

penses) (with),hetverschil (de kosten)samen delen (dragen) (met).
halyard Lscheepv.j,val.
llam , ham .
hames (mp.),haam,gareel.
ham m er znw., ham er'
, to bring to
(under)the -,onder den h.brengen,
veilen;to eom e under (V@ t@lthe-,
onder den h.komen;to eom e under
the-,ook= tobeNed (out)(zief
&'f
zz.l;
- cloth, (rijtuiglbokdek; - handle,
h.steel; --harden, (door hameren)
harden (v. metaal); -man, voorslaander(insmederi
j);-seale.hamerslag; - test, hamer-, slagproef;
ha
m
e
r
e
n,
w'f
&z.,
slaan, smeden; (gcmeenz.t verslaan; (dmcr.) fel critiseren; - (away) at, losbeuken op,
(/ïg.) hard werken (ploeteren) aan;
down (up),vasthameren;- down
to, (op de veiling)toewi
jzen aan;som ething into a person,iem and iets
instam pen; - out, verzinnen, uit-

halfness, halfheid.
denken; uitvissen; to be -ed (out)
halihut, heilbot.
(on the Stoek Exehange), van de
1:tdII, zaal, rechtszaal, vergaderzaal;
(ledenllijst der Effectenbeurs gehuizinge,kasteel;gildehuis'
,stadhuis;
schrapt worden.
hal, voorhuis, vestibule; ook:locali- ham m oek, hangm at; - ehair, linnen

teit (v.veiling enz.);- lantern, haldekstoel; - netting (scheehv.j,kooiverschansing.
lantaarn;--mark,zie afzond.cr/.;hampe
r I znw., pak-, sluitm and; ww.,
porter,portier; - stand, (staande)
kapstok.
in een mand (manden) verpakken.

halliqrd,zie halyard.

ham per 11 f
'
çzf
zJ., belem m eren, bemoei-

hall-mark znw-,stempel(ook jig.j,keur
lijken,hinderen;verwarren,verstrik(op goud en zilver),waarmerk;adJ'.,
ken;znw. (scheepv.),bovenlast.
echt,prima çook /fg.);f
<zœ.,stempe- hand c1)znw.,hand;kant,zijde; (gef
zz.
len,waarmerken.Look /ïg.); -ed,gerzze.) arbeider, werkman, bediende,
w aarm erkt, volwaardig, echt, ge(werklkracht;matroos;handtschrift);
w aarborgd.
handtekening; wi
jzer (v. uurwerk);
halloo,zie wood q).
pak (bundel) tabaksblad;vijftal (sihalm ,zie haulm .
naasappels, haringen); to be a bad
halogen fchem-t,halogeen.
(no,a poor,notmueh ofa)- at...,
niet goed kunnen...,slechtzijn in ...;
hal
og
enous
L
c
he
m.
)
:
hal
o
ge
e
n
(
a
dJ
'
.
)
.
haltI znw.,halt,stllstand;to calla -,
to be a dever (good, 01d) - at...,
h.(doen)houden Look /?
:
g.);tomake
goed kunnen ...,knal
?zijn in...;fipst
(eome to)a -,h.houden (ook/ïg.);
-?eerstehands;(at) fu'
st (seeond) -,
œœ.,h. (doen) houden; -ing plaee,
zne ca); a new -, een nieuweling;
stopplaats.
ol4 -, ervaren (bee even) kracht;
to bind (ti
haltII,weifelen; mank gaan (/fg.);e down)- an4 foot,aan
handen en voeten binden; to SeKve
between two opinions, OP twee

hand
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(walt upon) PP
PSOX - and foot,
iemand op zi
jn wenken bedienen;i
n (and) glove, koek en ei; my is out,ik ben hetverleerd,ik heb er
den slag nietm eer van;zfc ook high

è),right ca), upper c#j., white :),
witness è),work è1),e.a.
cu) metww., to hear (lend) a -, een
handje helpen (bij,in);toehange-s,
in andere h.n overgaanàfew pareels
ehanged -s, slechts welnig partijen
werden afgedaan; to get one's - in,
erden slag van krijgen,(weder)op
dreefkomen;to give (allow) one a
free -, iemand de vrije h.laten;
to have a free -,de vrijeh. hebben;to havea (no) - in it, er (niet)
de h. in hebben; to have (keep)
one's - in, in training blijven, het
onde
rhouden;tohold one's -(s),een
gereserveerde houding aannem en,
zich terughouden, niet ingrijpen,
zich afzijdlghouden;tohold-swith,
zich kunnen m eten met; to lay -s
on, de h. leggen op, bem achtlgen;
inh.nkrijgen;toputone's-toathing
(to the plough), aanpakken, de h.

hand

eireulate)from - to -,van h.toth.
gaan;from - tom outh,van de h.in
den tand;to bulr from - to m outh,

(alleen)voor onmiddellijke behoefte
kopen; zie ook c); in -, in de h.
(ook /fg.); onder h.n; in behandeling,in bewerking;in voorbereiding,
in de pen;in (onder) bedwang; in
the -qof,in h.n van;onderberusting
van;infirst(second) -,in de eerste
(tweede)h.;heavy in (on) -,zwaar
op de h. (ook /fg.);light in (on) -,
meegaand, gemakkeli
jk te regeren;
balance in
kassaldo;batig saldo;
zie ook bi
ll Ilc), cash ca),money
de onderwerc); the nzatter in
pe
l
i
j
ke
za
ak;
we
wa
nt
a month in
- f
or contingeneies,wijhebben een
m aand speling nodig voor onvoorziene gebeurtenissen; the erection
of the plant is now well in -, de
bouw der installatie vordert thans

goed;to go - in - (with),h.aan h.
gaan (met);hehashismen thoroughly (well) in -.hijheeftzijn mensen
Foed onderdiscipîine;tohold onesell

aan den ploeg slaan; to putthe last
- t
o, de laatste h. leggen aan; to

xn -,zich beheersen;to keep in -, in
h.n houden;this is a m atter which
we m ust leave entirely in yonr -s,

put
(set) one's - to,zijn h.tekening
zetten onder;zie ook to turn one's to;totakea -,ingrijpen,zich metde

dit moeten wij geheel aan u overlaten; to Ieave an ofler in (on) (till),een offçrte vast in h.n geven
(tot);to takein -,terlland nemen,

zaak bemoeien; they want to see
things m oxing before taking a - in

markets, zij willen zien hoe het
loopt, alvorens zich in de m arkt te
begeven;to take -s with.sam engaan
m et; to turn one's - to, zich toe-

leggen op;he ean turn (set) his to everything.hijkan van alles(kan
met alles terecht);zie ook force è1),
join c),lift c),rub fcûç?., show c,),
stay Icz),tiec),try c),wash c),e.a.
ca) metvoorz.,at -9bijtvoor)dehand,
aanwezig;op handen;elose(near)at
-,vlak bij;op handen,zeernabij;at
first(seeond)-,uitdeeerste(tweede)
h.:zieook bestc);we did notexped
thzs at your-s,wiihadden dit van
u niet verwacht;l;y -,met (
uit)de
h.;in h.n (op briejj; send reply hy
-,zend antw oord m et bode;wehold
itfrom a good -,wijhebben (weten)
het Yan goeder h.; to PaSS (:0.

ondernem en,aanpakken,entam eren;
onder h.n nem en; to work
ixl
elkandertoin
falde
lint
h.
o tNhe
ver-s
ken;
of,zi
ien ook
put in;
h.n
vallen van; to get into the Wr@ng
(right) -s, in verkeerde (de juiste)
h.n kom en;to place(put)into the -s
of, in h.n stellen van,in h.n geven

(van);zieook play intoen passinto;
own -s, zi
jnamen defabricagezelf
terh.' thatis o1f
-s,daarben ik
they took the m anufaeture into their

my
van af;to takesom ething offone's -s,
iem and Van iets ontlasten (er van

af
helpen);on -! in voorraad,voorhanden,aanwezzg'
1 heavy (light) on
-,ziein -; on alI- s,van allezi
jden;
allerwegen; on either -,beiderzijds;
ontheone-,enerzijds (aan den enen
kant); on the other -? anderzijds
(aandenanderenkant);hlertegenover

handful
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handieraft
staat, dat.
.., balanee on -, (saldo)
zaak,bedrijf,ambt);zieookgoodca);
tegoed; stoek on -.zi
- gr
ound
ronddienen, -delen; up,
e stock 1Ic1);
af
eve
n ,(v.
to have on one's -s,de verantw oorspoorkaartje e.d.).

delijkheid hebben voor;totzijn last c)-samenst., - bag, handtas, -koffer;
hebben; opgescheept zitten m et; to
baggage (a4.zzzer.)? zie - luggage;
- barrow .berri
e;-bill,affiche,strooihave many orders (mueh work) on
-,
ve
e
l
be
s
t
e
l
l
i
nge
n
(
we
r
k)
he
bbe
n;
bi
l
j
e
t
;
pr
o
gr
am;
(zel#.) promesse;
to have much tim e on one's -s, veel
snoeim es; -book, h.boek, -leiding;
- eart,h.kar; - drill, h.boor;--emVriJ
-en ti
jd hebben;to leave an olfer
on -.zie in 'w;stoeksleft on -, voorhroidered, -knitted. esewn, -spun,
ete., uit de h. geborduurd, gebreid,
radenwaarmedemenisblijvenzitten;
genaaid,gesponnen enz.;rfast,vasttolie(remain)on-,over-,onverkocht
blijven;outof -, direct,op staanhoudend (ook /fg.); - file, blokvijl;

den voet;gereed: af;to getout of -,
uit den band sprlngen,onhandelbaar

worden;zie ook balance c4);- over
(fist), h. over h., geleidelijk,

steeds, snel; to pass (go) through
one's -s, door iem ands h.n gaan;
(ready)to -,to one's-,terbeschikking, kant en klaar, bij (voor) de
h.? gereed;nearest to -, het dichtst
biJ de h.(liggend);toeometo-,ter
h.(voor de h.) komen; ontvangen
worden (v.brieven e.d.)
.;your letter
eame duly to-,wij kwamen in hgt
bezit van uw schrijven,uw s.is ln
goede orde ontvangen;.
the reports
to -,dejuistingekomen(deinonsbezit zijnde)berichten;an instrument
under his -,een doo'
r hem getekend
s
t
uk;
zi
e
o
ok
gi
ve
c
1
);upon (onegs)
(s), zie on -; with one's own -,
eigenhandig;zie ook light l1c).
bjhand
œœ.,st(el
aanl
geven,overhandigen,tey'
len,afgeven;doen toekomen;
be
mannen;beslaan (v.zeil);we are
-i
ng you enelosed, enclosed we are
-i
ng you, wij doen u hierbij toekom en; - about,rondgeven;- Gown,

- glass, loupe; h.spiegel; glazen
stolp; -grip, greep; h.vat, -greep;
- ham m er, gewone ham er; -hol
d,

houvast; - hole Lsche.
epv.j, wasgat,
wasopening (v. ketel); h.
greep; lahour,h.narbeid; - line.vislijn;luggage,h.bagage;--made,uit (met)
de h. gem aakt, h.werk...; geschept
(v. papier): -maidten), dienares
fjig.j; navigation is the -maidten)

of trade, de scheepvaart dient den
handel; --operated? met de h. be-

afgeven'
,aanmelden (v.vorderingen);
aanbieden (v. telegram); zie ook
ha
nding-in; Lscheepv.jinpalmen'
, on
-

diend; --pieked,geplukt (v. ooft);
- power, h-kracht; - press, h.pers;
- pump, h.pomp; - railting), leuning (v.trap enz.);- sale,verkoop
bijh.slag; - saw, h.zaag;- screw,
dom m ekracht; --spun, m et de h.
Fesponnen; --to-mouth, van de h.
zn den tand (levend);their business
i
s ol a --to-mouth eharaeter, zi
j
kopen niet m eer dan vooronm iddellijke behoefte; --trucking, vervoer
per lorrie; - wheel, h.wiel; -work,
h.arbeid, h.werk; slöjd; -writing,
(h.lschriftj in one's own -writing,
eigenhandlg geschreven.
handful, handvol; (gemeenz.j iemand
(iets)waar men de handen aan vol
heeft.
handieapznw., (/fg.)hindernis,belemmering, nadeel, ,.handicap'' (voor,
to)iAmsterdam's-againstRotterdam,

zich afwerpen (v.verantwoordelijkheid);- on.door-,overgeven;- out,

werken op, benadelen; achterstel-

aangevqn; deponeren; - down to a
later generation, aan een volgend
geslacht overleveren;- in,inleveren,

ing in ..., tegen inlevering van...;
zie ook resignation, e.a.; - olf, van
uitdelen;afgeven,uitleveren;- over,
in-, af-, uitleveren, uitreiken, over-

de ongunstige positie van A .ten opzichte van R.;ww.,belem m eren,be-

zwaren, bemoeilijken,belemmerend
l
rn;(badly)-ped,ook: (zeer)gehandlcapt

erait, handwerk, handenarbeid;
handigen; afdragen (v. geld, op- handi
am bacht.
brengst);overmaken;overdragen (v.

handicraftsm an
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hang
handieraftsman, handwerksm an.
does,aan de vruchten kent m en den
handiness, handigheid,enz.,ziehandy.
boom; a - profit(price,ete.), een
handing-in, - offiee, kantoor van afaardige (flinke)winst (prl
jsenz.);to
pay -ly, flink betalen.
zending (v.telegram).
hands
om
e
ne
s
s
,
m
oo
i
he
i
d,
e
nz.
,ziehandhandiwork,werk (der handen).

SOm 0.
handkerehief,zakdoek fook:poeket-);
hals- of hoofddoek.
handy? bijde hand,voorhetgrijpen,
handle c) znw.n handvat, heft, hengnablj;handig (in hetgebruik),handsel,(handlgreep,kruk,steel,zwengel,
zaam;Lveroud.jhandig,vaardig;the
knop,oor,stuur;handle,arm ;Ljig.j first...thateomes-,het(de)eerste
vat; -d, m et handvat enz.; in this
... dat (
die) maar voor de hand

way you willgive them a -, z6 geeft
ge hun vat op u; to fly off the -

kom t; zie ook com e in; so that I
ean have the list - for diseussion

(X-er.,gemeenz.j,opstuiven;- bar,
with ..., ten einde de lijst bij de
hand te hebben ter bespreking
stuur (v.rijwielenz.).
bj ww., betasten,bevoelen;hanteren, met...;-t-sized),handig,van h.form aat; --m an, factotum .
bedienen (v.machines:werktuigen);
manoeuvreren (v.schlp); behande- hang c) ww., (oplhangen, behanqen;
len (ook v. onderwerp), bewerken, laten hangen;zweven;ook = - flre;
omgaan met,aanpakken (p.zakenen
hunghaeon (beef,sausage),rookspek
personentkverwerken,verzetten;ook:
(-vlees,-worst);- fire,nietdadelijk
hande
len in, verhandelen tdzzzer.: afgaan (v. schot), (/fg.) aarzelen,
talm en; traineren: niet opschieten,
in);theAd is laxly -d,aan deze
wet wordt slecht de hand gehousteedshangrndeziln;theartielehung
den; these m atters are -d hy
fire,hetartlkelgingernietin (maak@ur ... departm ent, deze zaken reSte geen opgang);-ing market,trage
sorteren onder onze afdeling ...*
,>
(lusteloze)markt;-about.6mhangen;
roughly, ruw om gaan met;this m ill
- bae
k,nietvooruitwillen;Ljig.jaarcan - Iogs ofwellover 100 feet,deze
zelen, niet uit den hoek kom en,zich
zagerij kan ruim loo-voets balken
afzijdig houden; - behind, achterverwerken; the matter has evidently
blijven; - hetween fear an4 hope,
tussen hoop en vrees zweven; it a1l
heen wrongly -d, de zaak is blijkbaar verkeerd aangepakt;zie verder
- s by a t
hread, het hangt aan een
handling.
zi
j
de
n
dr
aad
jeizfeooknailc);-down,
haonde
ndler,hande
the eas
nual-,wie het toevallig
afhangen; - down one's head, het
ho
of
d
l
a
t
e
n
hangen; - in the wind
h
krijgt.
andling,betasting,enz:,ziehandle:);
f
s
c
h
e
e
pv
.
j
.
we
i
nig vaart maken;(/fg.)
bewerking,m anipulatle; the rough weifelen;zie ook balance ca); - tdf,
these goods generally reeeive, de
zie x back; - on, hangen aan; afhangen van,steunen op; zich vlstruwe wijze waarop metdeze goedçren gewoonlijk wordt omgegaan; it
klemmen (aan),nietloslaten Look:(he)requireseareful-,ermoetvooronto);volhouden;-onbytheeyelids,
zichtig medr worden omgegaan (men
er maar losjes aanhangen,aan ben
moet voorzlchtig met hem zijn);to
zijden draadje hangen; - out, uitstand rough -, tegen ruwe behanhangen:-steken (v.vlag); (/ïg.) (erdeling bestand zijn.
gens)ulthangen;- together,samen-,
hant
dlsel znw., handpenning, -gift,
aaneenhangen; samengaan,één lijn
trekken;- up, ophangen:(/ïg.) aan
h
gaendpe
ld; nnl
(/#.
)
v
o
o
r
pr
o
e
f
j
e
;
ww.
,
e
e
n
ng enz. geven; voor het
den kapstok hangen, op de lange
baan schuiven; op-,tegenhouden; eerstgebruiken,inwijden.
handsome, m ooi, fraai, aardig; m ild,
upon,ziex.on;zie ook gale 1l,heavy
royaal; aardig.flink,ruim,niet onJ1),rope c),tale.
aanzienlijk,nletgering;-ly (scheepv-), bj znw., (het)hangen;(steile)helling;
handzaam, geleideli
jk, - is that richting, neiging, gang Look jig.j;

hano r
37i
1 am getting the - of it? ik begin er

den slag van beet tekrljgen.

hangar, hangar,loods.
hanger,hanger,lus, haak;--on,volgeling,trawant, aanhanger.

hangings, draperieën, wandtapijten;
behangtsel).
llangover tx4r/
zer.l, overblijfsel (van
vroeger).
hank,streng(garen);Lscheepv.jstagzeilsring,leuver.
hanker, hunkeren (
naar, after, for);
-i
ng, hunkering.
hanky-panky Lgemeenz.j, hocus-pocus,
goochelarij.
Hansard 1, Hanzeaat.
Hansard IINde Handelingen (v.h.Parlement).
Hansardize,eenparlementslidzijnvroe-

hard

matter,hetzalmijeengelloegen zi
jn

indien ik u hierin behulpzaam kan
wezen; to keep one -,ook.
. iem and
zoethouden;zie ook express f
zzfzz.,expression,m ean 1 znw.,medium znw.,
thought; --go-lucky. onbekom m erd,
zorgeloos; lukraak, op goed geluk.

harangue znm.,rede,(gem.heftige)toespraak; ww.,een (gew.heftige)rede
houden; toespreken.
ha
r
as,paardenstoeterij.
harass,kwellen,bestoken,plagen,teisteren, afmatten.
harbinger znw.,voorbode,-loper; œœ.,
aankondigen.

harbourznw.,(natuurlijke)haven;(zdî#.)
schuilplaats;safe -, veilige h.; - ol
distress (refuge), nood-h.; - bar,
h.boom ; ondiepte vöör h.m ond; gere,in de Handelingen opgenom en,
e
raft,h.vaartuigten);- f
leek,h.dek;
beweringen voorhouden.
-

Hanse, Hanze; koopm ansgilde; entréegeld daarvoor.
H aneeatle Iueague, Hanzeverbond.

.

dues,h.geld, -rechten;- entranee,
h.m ond; - light,h.licht; - m aster,
h.m eester; - pilot, hvloods; -pole,

dukda
lf;- police (trust), h.politie;
- wateh, ankerwacht; - works, h.hansel,ziehantdlsel.
hansom (qab), hansom : tweewielig
werken;œm.,herbergen Look/ig.),een
huurrijtulg.
schuilplaats verlenen (bieden) aan;
hap
(veroud.jznw.,toeval!lot;toevalvoeden,koesteren(v.gedachten,plan,
llge gebeurtenis; œm., zzc happen.
verdenking);(scheepv.)ankeren(inh.).
haphazard znw.,bloot toeval; at (by) harbourage, schuilplaats, toevlucht;
onderkom en; ook: havengeld.
-,op goed geluk (af);adj.en bQ'
l
w.,
ukraak,op goed geluk (af) (onder- hard c,
) adj.:hard Look /fg.); moeilijk,
nomen enz.),in llet wildeweg;ookl met moelte, zwaar, bezwaarlijk;
hieren daar.
moeizaam;hardtvochtig),streng;onhapless, ongelukkig.
vermoeid,taai;vast Look v.markt);
and fast rule, vaste (bepaalde,
haply fveroud.j,misschien,mogelijk.
happen,gebeuren,plaats grijpen (hebstrenge) regel;- to please,moeilijk
ben),voorvallen;zieooàhappeningts); tebevredigen (voldoen);-ofhearing,
hardhorend; a - easw een lastig geas lt -s wrhave...,toevalligerwijze
h
ebben wiJ...; I -ed to he abroad,
ik was toevallig in het buitenland;

it (so) -e4that..., hettoevalwilde,
dat...; do you - to rem em ber ...1,
herinnertge umisschien ...?;-in (at
t
he oflice) lx4mer.l, even aanlopen;
to, overkömen; - (uplon,toeval1ig ontmoeten (aantreffen, vinden),
tegenkom en''@
happeningts),gebeurtenistsen).
happiness. geluk;- ofexpresjion, gelukkige wijze van uitdrukklng.
happy, gelukkig Look /fg.:goed gezegd,
gedaan, geplaatst enz.); tevreden;
I shall be - to assist you in the

val;een hard gelag;- eash,klinkende munt; - dealing, h.vochtigheid;
-

felt,stijf vilt; - fish, stokvis; -

herring, zoute bokking; - labour,
dwangarbeid;ook: + tuchthuisstraf;

itis- lines(upon them)tobeoblige;
to ..., het is wèl h. (voor hen)te
moeten ...;- money (dpzdr.),gemunt
geld;heis-stuff?hijistaai(volhardend,pnverzettelljk);ftwould bea t
hing 1
-1...,hetzou h.zijn indien ...;
times,moeilijke tijden,een zware
tijd;-words,h.ewoorden;-worker,
h.werker'
,zieverder#);zieookbargain
ca),frost znw.,nut c), e.a.

harden
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b) bjw.,hard enz.,zie c);itwillgo with him , hi
j zalhet hard te verantwoorden hebben; it shall go -

harm

hard Nvorden (maken). zich vast-

zetten (tot, into); vastler) worden
ijs),prijshoudend zijn;
(v.markt,pr
but ...,het m oet alraar lopen,of ...;
-ed, ook: verstokt; - in value, in
to be - hit. zwaar getroffen worden
prijsstijgen.
dihood,hardlness,stoutm oedigheid,
(zijn); - set.in het nauw,in verle- har
enz.,zie hardy.
genheid;vast,gestold;strak;onbuigzaam;to work -.hard werken (aan, hardish, vrij hard; tamelijk vast (v.
at);zie verderdj;- atit,druk in de
m arkt,prijs).
weer; - behind (by). vlak achter hardly,nauwelijks!ternauwernood,bijna niet; eigenll
jk niet; hard. met
(bij); - on. zie - upon; - up, in
g'
efdverlegenheid;to be - up for ...,
moeite,bezwaarlijk;I- think that...,
ik denk welniet,dat...;this is - in
erg verlegen zijn om...,grootgebrek
the interest of..., ditkan (toch)ni
et
hebben aan; niet weten wat (hoe)
in het belang zijn van;- any,bijna
te...;- upon,vlak bij;to be - upon
a person,iem and hard vallen;zieook
geen, weinig Of geen; - anything
(anybody, anywhere), bijna niets
press 1:1),putto,runqa),tryc),e.a.
niemand, nergens); - ever, bijna
c) znw., landingsplaats, steiger; (gc- (
nooit; - ha4 he ... when ..., nauwemeenz.j,zie- cash.
lijks (niet zodra) had hij..., of....
d)- samenst., --and-fast, zie c); beset (-bested), duchtig in het hardness,hardheid,enz., sie hard c).
nauw (gsbracht);--hittem taai (in hardship,ontbering;tegenspoed;moeiijkheld,last,onqemakybeslommering.
den strild); --boiled, h. gekookt; hal
rdy, stoutmoedlg; driest; flink; ge(#mcr.),zie- stuff(c);--drawn,h.
hard, sterk; - annual, plant welke
(getrokken),niet-getemperd (v.mehet gehele jaar buiten kan blijven;
taaldraad); --earned, zuurverdiend: --listed,gierig,vasthoudend;
i
(fig.4 elk jaar (steeds weder)terug- -f
ought, m et moeite bevochten
erend onderwerp.
(verworven);--gottten),zieN-earnrd hare, haas;to hold (run) with the en N-fought; --grained, h.korrellg;
and run (hunt) with the hounds,
beide partijen te vriend willen hou(
/
f
g
.
)
h.
t
voc
ht
i
g)
;
-hande
d,
h.
ha
ndi
g;
-den, huilen m et de wolven in het
headed, nuchter, practisch (aanbos;to start aneW 5m etiets nieuws
gelegd); --heartedtness), h.vochtig
(een nieuw plan enz.) aankomen;
(-held);--laid,stijfgetweernd,krap
- - hrai
ned, onbezonnen, onbesuisd.
geslagen; vastgeweven; --m oney
man (gemeenz.j,voorstandervanden harieot (bean), snijboon.
gouden standaard;--m outhed, hard hark, - back (to), terugkomen (naar,
op),teruggaan (tot) (.
/ïg.).
in denbek;(/ïg.)onhandelbaar,eigenlte),ylas-ofhennepvezel.
zinnig; -pan (?-er.),harde onder- har
arlem oil, Haarlem merolie.
grond; (/fg.) kern; their eapitalis H
ZttW., kwaad, schade, nadeel,
down to -pan,hun kapitaalisbijna harm
letsel leed;therecan beno - in ...ixljr,
op; --pressed.zie press 1:1);--set,
en kwaad Or1..
het lan
zie :); --shell, met h.e schaal;
woge
rk)
.;to do
-,kwaad (onheil)stich(/fg., inz.Amer.jstar,stug,onplooi(eause,
,no -isdone,er
baar; --tack,scheepsbeschuit;--up,
tenàtodo-to,zieœœ.'
zie:);-ware,ijzerwaren;-wareman,
isnlets(mede)verloren;tom ean no -,
ijzerhandelaar;-ware trade,handel
(er) niets kwaads (mede)bedoelen;
in ijzerwaren;--wearing,sterk,onwateh (set),- cateh (get),wieeen
kuil graaft voor een ander,valt er
verslijtbaar,solide;-wood,h.(loofz
e
l
f in; out pf -'s way, in veiligboomlhout;-woodts),h.e houtsoorten ; --worked, h. m oetende werlleid; he (it) is out ol -'s way, er
ken; (
kan hem niets overkomen (er kan
/fg.) afgezaagd; --working,
h.werkend.
niets mede gebeuren); he is out of
harden, (zich) (verlharden fook /fg.), 4s way, ookk hij kan geen kwaad

hateh
opzamelen; binnenhal
en
(
v.
oo
gst).
ligheld brengen'
,veilig opbergen;f
<$f'., harvester, oogster;oogstm achine.
kwaad doen,schaden,deren.
has-been Ldial. 0/ Amer.j, wie (wat)

harm attan
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doen!to pul'outol -5s way,in vei-

geweest is (zijn tijd heeftgehad,tot
harmattan,harmattan (wind).
harmlul,nadelig,schadelijk.
het verleden behoort).
harmless? onschadelijk; argeloos, on- hash ww.,klein-tfijn-lhakken,fijn maschuldlg; onbeschadigd; to hold
ken Look :- up);- (up) a balance
sheet, zie cook f
z'œ.; znw., hachée;
(save) a person - (and indemni(jig., gemeenz.j opgewarmde kost;
lied) against (from and against,
m engelm oes, knoeiboel;to make a from any liability arising out of,
of it, den boelverknoeien; to settle
by reason of) ...,lemand vrijwaren
tegen ...
one's-, iemand (voorgoed)zijn beharm onious, harmonieus,harm onisch,
kom st geven.
hashish, haschisch.
harmoniërend Look jig.j.
p znw., klink, klam p, beugel,grenhe monize, (doen) harmoniëren (ook has
l;wervel;ww.,bevestigen m etklink
/ïg.), (doen) overeenstemmen (met, de
enZ.
w ith). harm onie
harmony,
(ook /fg.), over- hasteznw.,haast,spoed;overhaasting,
eenstemmingi.in (eomplete)- with,
ijling; more - less speed, haastige
spoed is zelden goed; to m ake -,
in (volkomen)o.met,(gçheel)overeenkom stig; out ol - with, niet in
voortm aken,h.m aken,zich haasten;
o. met.
in (great) -,inderhaast,in (grote)
h.; to be in -, h. hebben; zie ook
harnessznw., (paardeltuig,gareelLook
hot c) en tear œœ.; ww. (zd!#.),zie
/fg.); - cask (tub), pekelvleesvat
hasten.
Lscheepv.j;œœ.,(opltuigen,aan-,inhasten, (zich) haasten (spoeden); verSpannen.
haasten,bespoedigen;we - to com ply
harp,- (uplon a subject,to he allays
(for ever) -ing on the samestring,
wi
th your request. wij haasten ons,
aan uw verzoek te voldoen.
steeds weder op hetzelfde them a
terugkomen (op hetzelfde aanbeeld hastiness,haastigheid,enz.,ziehasty.
slaan);theinjustieeof...isconstantly hasty, haastig;gehaast,overijld;dmf-

-ed upon,men heefthetsteedsweder
tig; a - glaneeat, een vluchtige blik
over het onrechtvaardige van ....
Op.
harpoon znœ., harpoen; ww., harpoe- hat.hoed; to take o1f(raise) one'
s
n eren.
t% den h. afnemen voor Look /z
'
g.);
harpooner, harpoenier.
to talk through (into)one's -,bazen
len; -band, h.elint, -band; - block,
harrow znœ.,egtge); under the -, in
h.evorm ; - box, h.edoos; - hrush,
nood (benauwdheid); œœ., eggen

(ook: - up); openrijten (fnz. /fg.;
ook:- up),kwellen,folteren.

harry, plunderen, verwoesten, afstropen; vervolgen,verontrusten, kwellen.
harsh,ruw,scherp,grof,stug f
ook/fg.),
Wrang, stroef, krassend; schri
l (v.
kl
e
ur
e
n)
;
ha
r
dt
voc
ht
i
g)
,
s
t
r
e
ng.
harshness, ruwheid, enz.,zie harsh.
hartshorn, hertshoorn;salt (spirit) of

-, h.zout (geest van h.).

harum -searum , wild,dolzinnig, onbe-

h.enborstel; - guard (string), h.ekoord;- manufaetorp h.enfabriek;
- money (f,droud.), zzd primage; pin, h.espeld.
hateh I znw.,onder-,halvedeur;(:càp.)
luiktgat);under-es Lscheepv.j,onder
dek;(gemeenz.jgoedopgeborgen(weggesloten);in deverdrukking,erslecht
aan toe; Lscheepv.uff#r.:) - band,
schalklat;- har (beam,web),luikbeugel; - batten (eleat), l.schalm,
klam p; - eoaming,l.hoofd;- grating.l.rooster;-way,l.thoofd,-gat);
-

suisd (persoon).
NWV f@am in#, Zie - Coam ing;WW..
harvest znw., oogst (ook jig.); o.tijd
de l.n doen op.
Look:- time); vgl.verdercrop;œœ.,
(inloogsten L
'
ook jig.t,(verlgarenyén-, hatch H znw.,(het)broeden,broedsel;
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hatch

havoe

ww.,(uitlbroeden (ook /ïg.),smeden,
beram en;zie ook chicken.
hateh IH znw.,arceerlijn;œœ.,arceren.
hateher, incubator,broedm achine.
hatchery,broydplaats (v.vis).
hatehet,bijlttle); (/fg.)to bury the
de stri
jdbijl begraven;to take (dig)
up the -, de s.opgraven,de Wapens
opvatten;to throw (fling,sllng) the
-,opsnijden;zie ook helve znw.
hat
e œœ.,haten,(fnz.) een hekelhebben aan;- the sight ol,nietkunnen
uitstaan;znw.(ze!#.),zie hatred.
hateful,hatelijk;gehaat;naar,akelig.

hauller,karrevoerder;sleper (in kolenmijn).
haulinw -line(scheepv.j,wipper;-part,
halende part (v.takel); - power,

pen; - astern, achterulthalen;- aft,
grootschootaanhalen;- flatalt,voor-

I should not have told him , had I
known ...,ik zou het hem nietgezegd
hebben, indien ik had geweten...;
w e are having a new warehousebuilt,
W jJ* laten een ni
euw magazijn bouw en; I - som e lettersto write, ik heb
enige brieven te schri
jven;I - to
write S@D:e I
etters. ik m oet enige
.
b.n schri
jvensI had him write a letter, i
k liethem een b.schrijven,he
had his salary rai
sed, hij zag zijn

trekkracht.
haulm ,halm ,erwten-, bonenstro enz.;

(aardappellloof.
haunt ww., veelvuldig (druk) bezoeken, zich ophoudçn, rondwaren in
(bij,teenz.;ookl-in,about);(steeds)
achtervolgen,nietlos-,m etrustlaten
fook M.gedachte enz.); ZnW.,veelvuldig bezochte plaats,(vaste)verblijfplaats;hol.
hatred, haat.
haunter, geregeld bezoeker.
hatter, hoedenm aker, -verkoper.
Havana,- (eigar), Havanasigaar.
Hatton Garden, (
wijk in Londenwaar have c)ww.,hebben;houden;kri
jgen;
laten;doen; m oeten enz.; to be had
de)diamantmarkt (gevestigd is).
haugh, uiterw-aard.
(here,ofallretaildealers,ete.),(hier,
haughtlness, hooghartigheid, enZ.yzie
biba
jave
llewi
nke
ie
enz
.)ver
kri
jgbaa
rt
;
I
bee
n (l
n*
lr
es
ely)
had,
me
n
heef
haughty.
haughty,hooghartig,-m oedig,trotsifier.
mij er (mooi) laten inlopen; what
would you - m e do in the m atterl,
haul f
zzfc., trekken (aan, at, upon),
slepen, (oplhalen; fscheepv.j (verl- w at wilt u dat ik nu doe?; I would
halen;van ligging of koers verandenot it spoken about, ik wil liever
niet, dat erover wordt Fesproken;
ren; draaien (v.d.wind); (Amer.j
vervoeren, transporteren; zie ook
as the reporthas it,zoals ln hetrapportstaat;rum ourhas itthat..., het
hauling;(meestsckeepv.ufl#r.:)-the
gerucht gaat, dat...; som e will - it
wi
nd,
bi
j
de
n
wi
nd
br
as
s
en;
a
he
ad,
vooruithalen;- ashore!aan land slethat .... somm igen beweren, dat...;
hal
en; - alongside, langszij halen;
down,neerhalen,strijken; - lorward,schralen (v.wind); - home,
aanhalen (v.zeil,schoot); - in,inhalen,hinnenboord halen;- in elose,
zie - the wind; close--ed, aan den

wi
nd; - off,afhouden;(/ïg.)bakzeil
halen,zich terugtrekken;- on, aanhalen;- out.uithalen,(/ïg.)voorden
dag halen;- one over the eoals (geme
enz-j,iemand geduchtdeles lezen;
- t
he awnings over, tent uithalen
(spannen);- taught.strak aanhalen;
,
- up, Op-,*aan boord halen,geien'
9ne MP, zLd ew one over the coals; -

salaris verhoogd; - it out (with a
person), een kwestie (met iemand)
uitmaken,-vechten;zieookbetterc),
best :),chance c1),has-been,havebeen,having,let Illc),rather, e.a.
è) ZnW.fgemeenz-j,beetnemerij.
have-heen, vgl.has-been.
haven,haven Lookjig.j,toevluchtsoord.
have
nage (zcî#.),havengeld.
having, bezitting,eigendom ;to be had
1or the -,voorhetgrijpen (te geef)

upon (to) the wind,zie - the wind;
znw.,het (oplhalen enz.;haal,trek,
vangst (ook jig.j, buit, aanwinst,
winstlje); (Wzndr.)transport.
haulage,(llet)slepen;trekkracht;sleep-,
ZiJ
-n.
jaagloon; transportkosten (naar of
havoe znw.,verwoesting;tem ake - of,
van het schip);rangeerloon.

378
head
hawk
verwoesten,v.aanrichten onder; to
hand doen); - a forecast, zich aan
een voorspelling wagen.
play (sad) - among (with),geducht

huishouden onder(in);ww.,verwoes- hazardous, gevaarli
jk, gewaagd, risten,vçrnielen.
kant,onzeker;extra (doubly)- (cshawk
know1,(havi
to k, valk; (/fg.),,haai'';to
sur.), zeer gevaarlijk; - adjoinings
be able totell)a - from a
(oeeupation, goods, etc.), gevaarhandsaw, zich geen knollen voor
lijkte) belendingen (beroep, goedecitroenen laten verkopen.
ren enz.).
haze znw., damp, nevel,waas,w azighawk
I
I
,
ve
nt
e
ni
ç
j
i
g.
)
t
e
koo
p
l
ope
n
m et, uitstroolen, verspreiden; heid (ook fig.);no - ofa doubt,geen
about, rondventen.
zweem van twijfel; ww.,benevelen
hawk 111, kalk-,raapbord.
(ook jig.);nevelig maken.
hawker, venter, m arskramer.
hazel znw.,hazelaar; - nut,hazelnoot;
hawse (scheepv.j,kluis;athwartthe -, adi.,lichtbruin.
dwarsvoorden boeg;toerossthe(a haziness, neveligheid,enz.,zie hazy.
lig, dampig, wazig; Ljig.j
person's)-,(iemand)dwarsvoordgn hazy, nefve
boeg komen Lo?k /fg.);- hole,kluls- vaag, lauw.
gat; to eome in (get in! enter) at head c1)znw.,hoofd,kop, top,kruin,
(by) the - holes,als kaluitsjongen
spits, boveneinde; gewei; knop (v.
(van onderen op)beginnen; - pieee
speld);hart (v.kool);krop (v.sla);
(timher),kluishout,-plaat,judasoor. helm (v. distilleerkolf); room (op
hawser (scheepv.j, kabel, tros; -laid
melk);schuim (op bierenz.);top (ook
rope, tros touw .
bodem) (v.vat);opschrift,rubriek;
kop, voorzijde, voorste deel,voorhay c,)znw.,hooi;compressed (baled)
steven, beeldenaar; voorgebergte;
-,gepersth.;bottle (bundle) of -,
bosh.;a load (truss) of -,eenvoer
mijngang;stoomdruk;druk-,opvoerh.;to m ake-,hooien;tomake-while
hoogte;kolk,stuwtdaml;hoofd,afdeling, categorie, post; hoofd,chef,
the sun shines,hetijzersmeden terleider'
, hoogtepunt, crisis; bron,oorwi
j
l
he
t
he
e
t
i
s
;
t
o
ma
ke
o
f
,
ove
r
hoop gooien, in de war sturen'
,ww.,
sprong Look /ïg.); voortgang;(scAp.)
tot h.land maken'
,hooien.
kop, bolder;knevel;juk;kaap;hijs
bjsamenst.,-baler,hooiperser;-barn,
(v.zeil); -s, ook.
.voorloop;zie ook
h.schuur; -box, h.kist; - burn, h.heading'
,5/-a -,5 sh.perhoofd,zie
broei; - cart, h.wagen; -coek, h.opper,-m il
't'
,- erop,h.oogst;- lield,
h.land; - fork, h.vork; - knife, h.steker'
, - loft, h.zolder; -m aker,
hooier;h.m achine,-schudder;-m aking m aehine, h.schudder; -m aking
tim e, h.ti
jd;- press,h.pers;- rakw
h-hark; - seed, h.zaad; -staek, --

m ow,-rick,h.berg;tx4??zcr.lh.opper.
gebeurlijkheid;risico,gevaar;hazardspel; eommon (special) - (assur-),
gewoon (bijzonder) risico; fire Lassur.),brandrisico;at (by) -, op

hazard znw.,toeval,kans;wisselvalllg-,

ook per-;the - and front,hetessen-

tiële, de quintessens;to drag (lug)
in (hy the) - and ears (shoulders),
met de haren erbijslepen;to stand
(
be) - and shoulders above one,
stukken boven iem and uitsteken;
first (foremost), voorover, hals
overkop L
ook/ïg.);- overheels,heels
over -. hals over kop;-s of agreement,hoofdpunten der (ener)overeenkomst; 100 - of eattle, 100 stuks
vee; a serious - ofexpenditure, een
zware post uitgaven;-s ol fam ilies,
gezinshoofden; zie ook departm ent,

goed geluk af; at all -s, wat er ook
long Ic),e.a.
gebeure; to put at -, op het spel ca)metf
&'f
c.,to gather(get) -,groeien,
zetten;atthe - of,m et gevaar voor;
(in kracht) toenemen;to give a per-

zie ook extranrous,moral,physical;
ww.,riskeren,ln de waagschaalstel-

len,op hetspelzetten,(zich)wagen
(aan),wagen op te merken (aan de

jon (letbim have)his- (toofreely),
lemand (àlte veel)den vri
jen teugel
laten;tokeep one's-,hethoofd koel
houden (ernletbijverliezen);tokeep

head
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head
- against, zie to m ake 'w against;
(scheepv.j,metvolle kracht stomend.
to keep one's - above water, het h. bj f
zzgz.,van een kop (hoofd,opschrift

boven water houden; they Iaid(put)
(their)-stogether,zijstaken de h.n
bij elkander;to lose one's -,het h.
verliezen; to m ake -,vooruitkom en,
opschieten;zie ook vway (c);I eannot m ake - or tail of :t, ik kan er

niet uit wijs worden (er geen touw
aan vastknopen);tomake - against,
het hoofd bieden; to m ake - upon,
vöörkom en, veld winnen op;to run

one's- againstawall(/ïg.),methet
h. tegen een m uur lopen; to take
the -, de leiding nem en; to turn a
person's -, iem and het h. op hol

brengen;zieookbeatq1),hang down,
hold up, knock c), trouble c),e.a.
ca) met voorz., to be above one's -,
iemand te hoog gaan;atthe - (01),
aan het hoofd (van);to be attheofthelist,zieb);zieook poll1zrzfc.;
(down)by the- (scA.),voorlastig,zie
ook 1ay by;from -to1ootTvan top tot
teen;to do sum s in one's -, uithet

h.rekenen;hehasgotitintto) histo..., hi
j heeft zich in zijn h.gezet
om.
.
.
;
t
o
putsomethingintto)one's-,
iem and iets in het h.praten;to take
it into one's - te @@*; het in ZiJ
'n h.

krijgen (halen)om...;to go offone's
-, zijn verstand (er bi
j) verliezen;
on that -, op dat punt (stuk); zie
ook knock c); to put (talk) something outofone's(aperson's)-,zich
(iemand) iets uithet h.zetten (praten); over one's -, boven het h.;
iemand te hoog (boven zijn begrip)
gaande; buiten iemand om , zonder
hem er in te kennen; over - and
ears in debt, tot over de oren in de
sclluld;to promote a person over the
- of, iem and bevorderen m et voor-

bijgang van;per -,perh.(persoon),
per stuk (vee);tobring to a -,toespitsen,op de spitsdrijven;tot een
einde (resultaat) brengen; to eome
(draw,gather,get) to a -,rijpen (v.
zweer,jig.v.plan);een crisis (toppunt, kritieke hoogte) bereiken; to
go to -, kroppen (v.sla); to come
under a -, onder een h. (rubriek)
vallen;underthis- com e...,hieronder
vallen...; under a 1ull - ol steam

enz.) voorzien; bodemen (v. vat);
aan hethoofd (de spits)staan van,
leiden; overtreffen, v66r zijn bij;
toppen (v.bomen) (ook: - down);
kroppen (v.sla);omtrekken (v.meer
enz.);het hoofd biedenaan;gericht
zijn naar;tdmcr.lvoortspruiten uit,
ontspringen; -ed cahbage, kapper(tjes)kool; -e4 letter-paper, brlefpapier m et hoofd; - the 11
*st.bovenaan (nummeréén)top de lijst)staan
fook jig.); - the sea (scheepv.j,,,op
de zee'' liggen; - back,zie - off; for (towards), koers (doen) zetten
naar, (/fg.) zich in de richting bew egen van,aansturen op, tegem oetgaan;- off.den pas afsnijden Look
jig.j,couperen, verhinderen,afwenden;Op lets anders brengen (v.gesprek).
c) samenst., agency, hoofdagentschapà
agent, h.agent; -band,
s
t
r
i
j
kl
l
nt
(
v.
boek), kapitaalband;
- bookkeeper,h.
boekhouder;- eheese
tzl?zzcr.l,h.kaas;- elerk,zie clerk;eollar,halstel
a;- dress,kapsel,h.tooi;
fastçscheepv.j,koptouw,voortros;gear,h-deksel,h.tooi;h.stel;-johnny
(geme
enz.j, ,,kopstuk''; - lamp,zie
- l
ight; -land, voorgebergte, kaap;
ongeploegd gelaten voorstuk van

akker;-ledge(sch.),luikhoofd;-less,
h.eloos (ook /fg.);- light,top-,koplicht (v.schip);koplamp (v.auto);line, znw., kolom -,h.titel,opschrift
van courantenartikel:,,kop'';(scà.)
raband; œf
'
p.! van kolom titel enz.
voorzien;--llner,opm aker van courantenhoofden;-long.halsover kop,
pardoes, regelrecht,dol,onbesuisd;

-man,h.man;(werklbaas,meester-most (zeI#.),zieforemost;- ofliee,

knecht; m andoer; - m oney, h.geld;
h.kantoor, -bureau; - phone, koptelefoon, oorschelp; - piece, helm ;

bovenstuk;h.deksel;titelvignet;Lgemeenz.j,,kop'',verstand;(s'c#.)boegbeeld;ook = - phone;-quarters,11.kw artier'
, at -quarters, ook.
.op het

h.-, directiekantoor; - rails (sc#.),
regelingen'
,-rope(sc#.),ralijk;- sail
(sc#.),voorzeil;- sea,zware tegen-

header
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zee;-set(radioj
,,koptelefoon;-shlp,
leiderschap, leiding, eerste plaats;

...

heart
MPIIII,- wlth ***!stapelen op,over-

laden met Look /zg.).

-sm an, kapitein van walvisvaarder; hear, horen,VernerRen' in verhoor ne-sprlng, h.bron fook fig.j; - stall,
m en; - a ease (
jur.), e0n zaak behandelen (voor een rechtbank, in
h.stel; -stoek, kop (v. draaibank

enz
.);- stone!horkstern (ook/ïg.);
-strong,kopplg, elgenzlnnig;- waters,bronrivieren,bovenloop ;-way

(scA.), vaart, gang; (/ïg.) vooruitgang;to gather-way,vaartkrijgen
(v.schip);to make(no)-way,(niet)
ops
chieten (vorderen, vooruitgaan.
komen);- wear,zieowgearl-windy

tegenwind; - work, h.arbeld.
header, aankopper;kopsteen.

headiness,heftiqheid,enz., zie heady.
headlng,hoofd,tltel,opschrift;rubriek,
groep;letter-,brievenhoofd;to eom e
unde
r a -, onder een hoofd (rubriek)
vallen; they will m ake n@

ellarge under this -,zijzullen hiervoor niets in fekqning brengen.

heady, heftig, opvllegend,onstuim ig;

koppig (v drank).
heal,helen,genezen Look jig-j; --all,
panacée.
heald,- (yarn),lussendraad (weverl
j).
heylth, gezondheid,welzijn Look jig.j;
ingood(bad.failing)-,(niet)gezond;
ill(poqr) - (state ol -),slechtegezondheldtstoestand);stateof(publie)
-, (algemene) g.stoestand; lpr the
henelitofhis-.voorzijng.;hillol-,
g.spas; g.sattest; elean (10u1, guspeeted. touehed) bill ol -, schone
(vuile,onzuivere)(g.slpas;lorreasons
of-,on aceounttd ill(lailing)-,om
g.sredenen; zie ook board llè); authorities, g.
sdienst: (het) geneeskundig toezlcht; - znsuranee, zie
sanitary insurance'
, - offieer, am btenaar van den g*sdienst'
, - resort,
herstellings-,rustoord.

a eourt),zie ook hearing;- about,
horen (vernemen) omtrent;- fromy
h., vernemen (bericht ontvangen)
van; (uplon -ing from you, na
ontvangst van uw bericht,zodrawij
uw b. hebben ontvangen; - of,
h.van (over);theywould not-of...,
zij wilden er nietvan horen ...;out, ten einde toe (aanlhoren.
hearing, gehopr;verhoor,behandeling
(jur.); to give (galn) a -, gehoor
vqrlenen (verkrijgen);atthe next-,
blJ de eerstvolgende behandeling
derzaak (voorrechtbank ofofficieel
lichaam);zieook comeonen hard c).
hearsay,praatjes,geruchten;byqromy
@n) -, On - evidenfe, Van horenZeggen;to trustto-,op praatjes afgaan.
heartc),hartfook/fg.);kern (ook/fg.);
binnenste; m oed, durf; vruchtbaar-

he
id (v.land); - an4 soul, (met)
hart en ziel;I had not the - to ...,
ik kon hetnietvan mijverkrijgen om
..., z
ieookbj;tokeep(up)(agood)-,
m oed houden;to Iose -,den m .verliezen;to put(some)- intoa persom
iem and een h.onder de riem steken;
to put one's - (throw one's - and
soul)into.zich meth.en zielgeven
aan; to set one's - pn,zijn zinnen
zetten op;totake(pluckup)-,moed
vatten;towearone's- (uplon one's
sleeve, het h. op de tong hebben;
- -burnj
ng, afgunst, ni
jd, ergernis,
m isnoegen; - -felt, oprecht, innig;
zie ook sym pathy en thanks bj;
--wholq sym pathy,zie whole-heart-

healthlul, gezond (ook jig.),heilzaam.
ed; - wood, kern-, harthout.
healthiness,gezondheid Look jigmj.
m et voorz., at -, in Zi
bj
J
'n hart, au
healthy,gezond Look jig.,v.toestand,
fond;to have at -, op het oog hebinvloed enz.).
ben, behartigen (v.iemands belanheap znw.,hoop,stapel,menigte; Lgegen),ter harte gaan;to Iearn (get)
by -, van buiten leren;from my -,
meenz.j massa, boel; aIlofa -,op
een hoop, geheel overhoop; struek
uitdengrondvanmijnh.;in(good)-,
all of a -, geheel verbouwereerd;
vol(goeden)moed,opgewekt;in goeW W ., - (up), ophopen, s
t
a
pe
l
e
n;
denstaat(v.bouwlanden gewassen);
-i
ng (scheepv.j, kabbeli
g (v. zee); I eannotlind itin my - to ...,ik kan
RP (together), opt
eenlhopen; het niet Van mi
J' verkrijgen Om ..'>

hearten
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zieook c);toputintto) -,opbeuren,
moed inspreken;out ol -,neerslachtig,ontmoedigd;in slechten staat(v.
bouwland);itgoesto his-,hetgaat
hem aan heth.;to lay (take)to -,
ter h.e nem en; to taketo -, ook:zich
aantrekken; with a1l one's (one's
whole) -, van ganser h.e;with hall
a -.niet van h.e;zieook light llc).
hearten, - (up, on), aan-,bemoedigen; m oed vatten.
hearth,haardtstede);- rug,h.kleedje;
-stone,h.steen;schuursteen;- stove,
h.(kachel).
heartiness, hartelijkheid, enz., zie
hearty;ijver,vuur,animo.
hearty,hartelijk;innig,oprecht;hartig,
flink; heartily, ook: van (ganser)
harte.
heat znw., hitte, warm te; vuur, gl
het
oed
e

Look /ig.); heftigheid, drift;
smaak; red (white) -, rode (witte)
gloeihitte;at a - (gemeenz.),in één
stuk, achtereen, m et één slag; eonductor, warm tegeleider; - lightning, weerlicht; --resistant, tegen
hitte bestand; - unit, warm te-een-

heid;- wave,hittegolf;ww.,(zich)
verhitten,warm maken (worden,1oPen)Look fig-j,br
oeien (v.ho
oienz-l;
heating'
, -ed, ook' driftig,

zie ook
heftig, verhit,opgew onden.
heater, verwarm er?verhitter; verwar-

mingstoestel;strljkbout.
heath,heide;h.land;h.tplant);-broom,
h.bezem ; - Exploitation Com pany,

Heide-Maatschappij; - reelamation,
heather, heidelplant), erica; - land,
h.ontginning.

h.land.
heathy, heideachtig,heide....
heatinw eentral-,centraleverwarm ing;
apparatus, verwarmingstoestel;
lurnaee, gloeioven; - power, verbrandings-, stookwaarde; - sudaee,
verwarm end oppervlak.

heave œœ., opheffen, (opltillen, (op)hijsen,ophalen,fscheepv.jinwinden,
opdraaien; lichten, hieuwen (v.anker);(geoI.)verplaatsen;(oplzwellen;
deinen, rijzen, op en neer gaan;
Lscheepv.en gelneenz-) gooien; trekken (aan,at);zieook heaving;(sch.uitdr.:)- about (in stayg),overstag

helfT
gaan;- ahead, naar voren verhalen;
- down, ki
elen, kanten, krengen; out, uithangen (
de zeilen); - overboard,in zeewerpen'
,- short,staags-

gewi
js hieuwen; - to,bijdraaien; up,ophalen,lichten;(/fg.) laten vareh,opgeven(v.plan);zieooklead Ic),
l
og lc), sight ca); znw., opheffing
enz.; deining; trek,haal,duw.
heaven, to m ove - and earth,hem elen
aarde bewegen.
heaver, heffer,enz.,zieheave f
'
f/f
z/.;los-

s
er.sjouwerman;Lscheepv-jhieuwer;
line,werp-,hieuwli
jn.
heaviness,ZWaartojenZ.4Zieheavy c1).
heavi
ng, --down (scheepv.jà kieling;
-d
own wharf (plaee), klelwerf; line,zie heaver line.
heavy c1)cdj.,zwaar (ook fig.j;drukkend; gedrukt, kwijnend,lusteloos,
traag (v.markt);loom,traag:dom ;
saai;moeili
jk (begaan-, berndbaar,
te bewerken); klef (v.brood);they
are heavily in our debt (indebtedto
us), zij steken diep bij ons in de
schuld; aecommodation on the s/s
X is being heavily booked, voor het
s.s. X wordtdruk plaatsbesproken;

to weigh -,zwaarwegen (ookjig.j;
toIie(weigh)-(uplon,(zwaar)drukken (op) (ook /fg.);to sellheavily,
to be - ol sale, slecht van de hand
gaan;timehano - (on our hands),
de
tijd valt(ons)lang;- with,zwanger van, bezwangerd m et; zie ook
bear lIc)en hand ca).
ca)metznw.,- buyer.wie veelkoopt,
groot afnemer; - debt, expenditure,
item, payment, sum, ete., (zeer)
grote (hoge)schuld, uitgaven (kosten),post,betaling,som enz.;tobe
in - demand,zeerveelgevraagd worden; - lall in stoeks,sterke daling
in fondsen; with a - foot, schoorvoetend; - goods, zware goederen,

machinerieën enz.è- industries, metaalbedrijven,z.e lndustrie;a - loss,
z.verlies;- metal,z.geschut;(jig.j
t
egenstanderts)metwieln)te
rekenen
valt;- news,treurig nieuws'
,- order,
grote (omvangrijke) order; - rainsp
z.e regenval; - spar,zwaarspaat'
,stoek, spoorwegaandelen; - stocks,

(zeer).grote voorraden;- taxation,

hehdom adal
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heir

zware (drukkende)belasting;-type,
hoede zijn;to take ne(little) - of,
vette letter; - weather, z.weder; geen (weinig)notitie nemen van.
he
edful, opm erkzaam ; behoedzaam ;
weight(jig.t,kopstuk,man van gewicht; zie ook arrival, current bj,
of,lettend (acht gevend) op.
heedless, achteloos,onachtzaam ;- 01,
draught znw.,sea c),e.a.
.

b4 bQ'
w.,zwaar;--handed, onhandig;

niet lettend op,zich niet bekom mem et volle handen; drukkend; -rend om .
hearted,z.moedig,gedrukt;--laden, heedlessness, achteloos-,onachtzaam z.beladen.
heid.
c) znw. tgc??
zdcnz.l,heavies, (zware) heel1)
, znw.
,hiel?hak;(sclteepv.)hieling,
vrachtw agens enZ.* SpoorWegaanoverhelling;hlel(v.mast,roerenz-);
delen.
korst (v.brood,kaasenz.);to have
the -s of, achter zich laten; down
hehdomadal, hebdomadary, wekelijks.
at -, out at -s, aan lager wal. verhebetate, verstomprn,versuffen.
hebetude, verstomplng,sufheid.
arm d;to be at (om upon) one:,s -s,
heek, visweer.
iem and op de hielen zitten;to eom e
heekle, scherp ondervragen,aan den
(elose)on (upon)the -s of..., dicht

tand voelen;ookl(vlaslhekelten).

heekler, lastig ondervrager.
hedare, hectare.

heeto,-gramtme),hectogram ;-graph,
znw., h.
graaf; ww., h.graferen;
-graphic, h.grafisch;-lltre (-liter),
h.liter;-metre (-m eter),h.meter.
heddle, zie heald.
hedge c)znw., heg,haag,omheining;
(/ïg.) beletsel, slagboom; fbeurst.j
dekkingtsaffaire);tomakea - (hrsl.),
zie h);tobeon the-,de katuitden
boom kijken; to be on the wrong
side of the -,het m is hebben;- bill,
snoeim es; - Iawyer, beunhaas; row, haag; - selling, dekkingsver-

verkopen, vgl.bj; - shears,heggebj œœ., omheinen,insluiten, Ljig.jbelem meren Look.
.- in, about, round;
door,with);zich gedekthouden (niet
bloot geven),een slag om den arm
houden,draaien; (beurst.)zich dekken: hetrisico van pri
jsdaling van
op term i
jnge-ofverkochtegoederen
(effecten) dekken door een tegentransactie,zieookc);tobe-dabout,
ook: scherp omlijnd zijn; - off, afsluiten.
hedger Lbeurst.t,wieeen dekkingskoop
of -verkoop doet,vgl.hedge :).
heed ww.,achtgeven (slaan)op,letten
schaar.

op de h.n zitten;Ljig.j op den voet
volgen;to bring to -, doen gehoorzamen,ldein krijgen;to eome(keep)
to -,mak (gedwee)worden (volgen),
gehoorzamen;to take to (to show)
one's -s, de h.n lichten; zie ook
head tz1)en tread f
,
fzœ.;- ball,zwarte
schoenm akerswasj' * piece, h.stuk,
ac
hterlap;(/fg.) eind,slottnummer);
tap,(lederen)h.stuk.
b) fcf
,
rz., (van)hakken of hielen (voorzien); op de hielen zitten; tzlzzzcr.l
van geld voorzien;L
scheepv.jkrengen,
hielen, (op zij) oxerhellen fook: over);-ing,ook:slagzi
j.
heer,garenmaat (518,61 m).
hdt (fnz.Amer.j,gewicht;(oplheffing;
massa, grootste deel (Eng.lbulk);
œœ.,(oplheffen (ïnz.om te wegen).
hefty (fzzz.Amer.j,zwaar;stoer;heftig.
hegem oniw hegem onisch.

heçem ony, hegem onie.

heller, vaars.
height,hoogte-,toppunt,hoogstegraad,

hoogtepunt, crisis; (in) the - ol
f
ashion? (naar)de allerlaatste mode,
le dernler cri; the - of folly, het
toppunt van dwaasheid; the - ot

summer,hethartje van den zomer;

at its -, op zi
jn hoogstle punt);
100 m etres m -, 100 m hoog; zie

ook season tz1).
heighten,verhogen tgdfc.jig.j,versternemen (v.waarschuwing enz.);znw., ken (v.indruk enz.);opblazen (/ïg.);
opm erkzaamheid,aandacht,zorg;to
zich verheffen (gcœ.jig:).
pay (give) (no) -,(geen)achtgeven heinous,snood,afschuwelljk.
he
ir, erfgenaam ; Smith -s, de Erven
(op,to);to take -,oppassen,op zi
jn
op, zich bekom m eren om ; ter harte

heiress
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hemp
if ..., het zou de zaak zeer vergeS.; apparent, rechtmytige erfgen aam , m ens erfrecht nlet door de
m akkelijken,indien ...;zieook lend.
geboorte van een naderen bloedver- ca) verbind.,-forward,vooruit-,voort-

wantofandere gebeurlijkheid teniet
kan wordengedaan,(legen,
sf.:)- presumptivw vermoedelijk e.i--at-law,

wettig e.;-dom,erfbezit;erfgenaam schap; -loom, erfstuk; -ship, erf-

Fenaamschap; erfrecht.

hezress, erfgenam e.
heirless, zonder erlgenaam .
helieal, spiraalvorm ig,spiraal....
heliees,zie helix.

he
lpen,bevorderen; - in ...ing, bi
jdragen tot; - on,zie - forward; out (of a diffiexzlty), eruit (uit een
moeilijkheid)helpen;weean forthe
present - you out with this sm all
qua
ntity, wij kunnen u voorlopig
m et deze kleine hoeveelheid h.; through, er door heen h.; h.door;
to, h. aan; bedienen van; this
will - materially towards..., dit zal
sterk bi
jdragen tot....

helieoidtal), spiraal-,schroefvormig.
helieopter (vliegw.), hélicoptère; b)znw.,hulp,bijstand,steun,behulp;
schroefvliegtuig.
helplstler;he(it)isagreat-,hij(het)
helio (gemeenz.),ziexgl'
aph;-chromy, is ons van veelnut; thereisno - for
kleurenfotografiei-graphyznœ.,helioit, er is niets aan te doen;by the graaf;ook = Ngravure;ffzfz7.,h.grafeo1, m et behulp van; zie ook lend en
ren;-grapic,h.grafisch;-gravure,h.past c).
gravure;-seope,h.scoop;-trope,h.- hel
per, help(stler,hulp.
troop; - typography,h.typographie. hel
plul, bevorderlijk,nuttig,dienstig;
helium , helium .
behulpzaam , hulpvaardig;itm ay be

helix (zn,
p.:helices),spiraal,schroeflijn,

-

in...,hetkan van nutzijnbijhet...;

solenoïde.
zie ook purpose c1).
helm znw., helmstok, stuurrad;stuur- helpless, hulpeloos;hulpbehoevend;on-

ruimte;roer Look/ig.);to be atthe beholpen;zie ook lie llc).
of affairs, aan het roer staan; to helplessness, hulpeloosheid, enz., zie
pless.
answer (to) the-,naarhetr.luiste- hehel
lter-skelter,holderdebolder,hals over
ren; to take the -, het r.in handen

nem en; - orders, r.com mando; kop.
port, hennegat; - rope, stuurreep; helve znw.
,steel(v.bijlenz.);to throw
- '
s m an, -sm an, r.ganger; stock,
the - after the hatchet(blade),den
r.pen; - taekle, stuurtalie; ww.,bes.naar de bijlwerpen;œe.,vaneen
s.voorzien.
sturen lgefc.jig.j.
hem znw., zoom , boord, kant;fels;
helmet,helm (ook v.distilleerkolf).
- sti
teh, open zoom , z.steek; ww-,
help az) fcfc., helpen, bijstaan, hulp
verlenen, ondersteunen'
, serveren,
(omlzomen,omboorden;felzen;- in
bedienen'
,verhelpen,voorköm en,na(about,rountl), in-, omsluiten, belaten; bevorderenz
' don't be longer
l
emmeren (/fg.); -ming inlluenee,
rem m ende invloed; -m ing m aehinw
than you ean -,blljf nietlangerweg
felsm achine.
dan nodig is; - oneself, zichtzelf)
helpen,zich kunnenredden;he could hematite, zie haematite.
not - himself?ook:hijkon er niets hemieyele,halve cirkel.
aan doen; hiJ wist geen raad; the hemisphere, halfrond,halve bol.
order shall notbefultilled,ifI ean - hemispherietal),halfrond.
it, a1s ik er iets aan kan doen,dan hemloek, dollekervel.
wordt deze order niet uitgevoerd;it hemp,hennep;ook = hashish;- eom b,
eannot be -ed now, er is nu niets
h.hekel;- dresser,h.braker;- field,
h.akker;- hards,zie N tow ; linen,
eould not (mee
r
)
a
an
t
e
doe
n;
I
ng,ik m oest wel...;this will - us
h.linnen;- nettle,h.netel;- paeking,
...i
h.pakking; - rope, h.touw; - seed,
surm ount the difficulties, dit za1
ons helpen,demoeilijkheden teover- h.zaad;- seed oil,h.olie;- shakings,
h.afval, afval-h.; - tow, h.werk; winnen;it would - us eonsiderably
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hesitant
hem pen
thread, h.draad; - yarn, h.garen,
referredto asX,de X Maatschappij,
-t
h.na te noemen X . -inbelore (fn
ouw .
herapen, hennepen; - rope, hennepdoc.j,h.voren,h.boven;-offin#oc.),
h.van; -on (fn #oc.),h.op; -to (in
touw .
do
c.), h.toe, met betrekking h.toe;
hen,kip,hen,hoen;wijfjes...;- eoop,
- t
olore, voö
' r dezen, eerti
lds; as
hoenderkorf;- house,h.hok;- roost,
-t
ofore, geli
jktotdusverre;-under,
h.rek (nachthok).
hence, van hier; van nu af; vandaar
h.onder,benedentstaand);op grond

(dat),daarom;ayear (month,ete.)
-,overeen jaar(maand enz.);- itis

(uit kracht) h.van; -upon, h.op;
h.nai-with,h.mede;h.bij.bijdezen,

that..., hierdoor kom t het, dat...;
h.nevensàwe enelpse -rith,wi
jslui- the mi
stake, vandaar deze vergisten h.bijln (doen u h.bl
l toekomen).
sing; - forth (-forward), van nu af heredi
table, erfeli
jk; - bond fk
b>rltotl.j,
obligatie m et erfrecht op land als
(aan), voortaan.
onderpand.
henehman (/fg.),volgeling,llandlanger.
henna znw.,henna;f
zzffJ.,m eth.verven. heredltament (
gem. zrzp.), erfgoed.
hennery, hoenderhof,-hok.
hereditary, erfelijk, erf...; - law,erfhenry (rc#fo),eenheid van zelfinductie. recht.
beptagom zevenhoek.
heredlty,erfelijkheid;overerving.
heptagonal, heptangular, zevenhoekig. heresy, ketteri
j,heresie Look iur-j.
heptane, heptaan
heretieal, ketters.

herald znm.,bole, voorloper,-bode, heritable, erfbaar, erfelijk; erfqerech-

tigd, erf...; - bond,zie heredltable.
heritage, erfenis,erfdeel, -goed, -stuk.
heritop erfgenaam.
herm etie, hermetisch, luchtdicht; herbaeeous,kruidachtig,kruid....
art? alchem ie; - seal, hermetische
herbage, kruiden, grastgewas);weideslulting I
recht.
,o
ok jig.j;-allyelosed (sealherbalist, kruidkundige; handelaar in h ed),h.ges
loten Look/#.).
aankondiger;ww.,aankondigen,m el-

den,inluiden (ooà:- in).
herb, kruid; - tea, k.nthee.

ermitage,hermitage (wiln).
(medicinale) kruiden.
heroicadi.,heldhaftlg,helden...;-medeine (remedy).paardenmiddel;znœ.,
Hereulean, - task (labour), Hercules- i
-s. hoogdravende taal, bom bast.
h taak (-arbeid).
he
r
rinw haring; collared -, rolm ops:
erd znw.,kudde (v.grootvee);troep
een (fresh)-,pan-h.;to eure(gut)
Look gemeenz.j,school;ook = Nsman; gr
-s. h.kaken;to smoke -s,h.roken;
the common (vulgar) -, de grote
hoop; - book, rundveestamboek;
zieook kipperww.en redbj;-barrel,
-sm an, veehoeder, herder; ww.,in
h.ton; -vat, -kantje; - boat, zie 'w
buss;- bone, h.graat;visgraatsteek
k.n (samenlleven;hoedenà-together,
ook:-bonestiteh);Lbouwk-jvisgraatbijeenscholen; - with, zlch aansluiverband;(hal1) - bone,tapmethode
h ten (voegen) bij.
erder (#mer.),zie herdsman.
met dubbele (enkele) reeks dwarshere, hier;alhier;h.heen; - and now,
kepen langs hoofdkeep frubberculnu, direct, meteen; - an4 there, h.
t
uurj; - bone twill, vlsçraatdiagonaal,-keper;- buss,h.buzs;- eurer,
herby, vol kruiden,kruidachtig.

en daar;that is neither - nor there,
dat heeft m et de zaak niets uit te
staan (doet er niets aan afoftoe);
lrom -, van hier; -aboutts), h.(
in
de buurt); -aîter, h.
na, voortaan,

h.kaker, -zouter, -roker; - dealer,
h.koper;- lishery,h.vangst;- keg,

h.vaatje; - net, h.net; - paeker,
h.pakkerg
' - packing establishm ent,
h.pakkerlj;- smack,h.smak;- tub,

later'
,h.na,verder op;-at(fn docuzie e
w barrel.
mentenj,h.op? -over, -bij; -by,h.door; h.bil
', -in, h.in; -inabovw zie hesitaney,zie hesitation.
x i
nbefore; -inalter (ïn #oc.), h-na, hesitant,aarzelend.weifelend,besluiteverder op; the X Com pany,-inalter
loos;wearerather- to...,wijaarze-

hesitate
385
high
len, kunnen er niet goed toe be- hierarehi
etal),hiërarchisch (ookjig.j.

sluiten,zijn huiverig ....

hierarehy, hiè'rarchie Look jig-j.

hesitate, aarzelen, weifelen,schrom en; hieroglyph,hiërogl
ief (ook fig.j.
haperen, stam elen.
eroglyphic,hiëroglyphisch (ook jig.).
hesitation, aarzeling, weifeling; hape- hi
hig6le,marchanderen,(afldingen,(af)pzngelen.
ring; - marked (characterized) the
opening of the Stoek M arket, de higgledy-piggledy adj.en bjw.
,ondereffectenbeurs opende weifelend;attisteboven, overhoop; znw., rom m el,
tude of -, aarzelende houding; we
warhoop.
have no - in recommending ..., wij higgler, dinger, enz...ie higgle.

aarzelen niet (durven gerust)aan te high c),hoog Lookjig.j,verheven;hoog
bevelen ...; zie ook m om ent.
..;krachtig (v.wind);adel.::, hoofd.
hesitative, aarzelend,weifelend.
llk (v.wild);bedorven (v.vleesenz.);
pikant; - and dry, hoog en droog,
Hessian adj., - boot,hoge rijlaars;
lly, Hessenvlieg,graan-,tarwem ug;
geborgen;star,onverzettelijk;- an4
znw., Hessisch linnen.
l
ow,h.en laag,rijk en arm;- and
heterogeneity, heterogeniteit,ongeli
j
km i6hty, arrogant; -ly improbable,
soortigheid.
desirable, etc.! zeer (hoogst:in h.e
heterogeneous, heterogeen, ongelijkm ate)waarschljnlijk,wenselilk enz.;
soortig.
to be(stand,quote)-,h.(genoteerd)
staan; to eomm end -ly, sterk aanhew, (belhouwen,hakken,vellen;-n,
be-, gehouwen; - one's way, zich
bevelen;to play -,h.spelen;to think
een weg banen;- down,vellen,neer(speak) -ly of, een h.en dunk hebhouwen;bekappen;-to pieees,stuk-,
ben van (vollof spreken over);zie
kleinhakken.
ookcarrya),esteem f
&'œ.,run ca),e.a.
hexa,-gon,zeshoek,hexagoon;-gonal, b)metznw.
,-Change,hetdrukste uur
zeshoekig, hexagonaal;-hedral,zesder Beurs;the - contrading parties,
zijdig;-hedron,zesvlak.
de Hoge contracterende partijen
hexane, hexaan.
Lhojjell
jkheidsterm inverdrag);- day.
heyday, bloei-, glansperiode, hoogteklaarlichte dag; ook: feest-, hoogpunt,glorie;thr - ofprosperity,de
tijdag;- farminp intensievecultuur;
hoogste bloeittild).
t
o earry things(It) with a - hand,
hiatus, hiaat,leemte,gaping.
aanm atlgend (arbitrair, autoritair)
hiekory znw.,Am er.notenboomthout),
optreden,zie ook c);- life,de grote
hickoryhout; stok daarvan; adj.
(voorname)wereld;(of a) - mind,
(#zrlcr.),taai en sterk.
(van een)nobelkarakter,zie ook c);
hid, hidden, verborgen, enz., zie hide
l1;hidden designs,geheim'
e plannen;

- noon,volle middag; - poliey, hogere politiek; to follow the - prlorl
road,?,apriori''redeneren;- qualitp
supel'leure kwaliteit; - road, zie

zie ook rrserve c1).
hide 1, huld (v. grotere dieren; vgl.
skin znœ.l, vel; dressed (raw) -s,
Nway (c);- summer,midden in den
bereide (ruwe)h.n;--bound?meteng
zom er; to speak in - term s of, vo1
aansluitendehuid (bast);(/zg.)kleinlofsprekenover;- tide (water),hoog
geestig, bekrom pen.
water (tij);- words, h.e woorden;
hide 11 f
zzf
zz-, (zich) verbergen (voor, zieverderc);zieook character,court
lrom), zich schuilhouden fook:- up,
); c1),esteem znw.,expectation.favour
zie ook hid (hidden)en hiding;znw., ca), finisllb), frequency, grade 11
schuilplaats.
znw., horse c),opinion b),pressure,
hideous, afzichtelijk.
rope c),sea c), spirit ca), standing
hideousness, afzichtelijkheid.
:),tension, time c1).e.a.
hiding, (het) verbergen: schuilplaats; c) samenst., --aimed, met een vertobein -,zich schullhouden;- eapaeheven doel: --bred. van zuiver ras;
ity (power), zie covering capacity; Voornaam;--hrt)W fAmer.,gemeenA.),
- place. schuilplaats.
znw., (hooglgeleerde, intellectueel,
Engels H andelswoordenboek
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hlghness
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superieur persoon; ook.
.schools ge- hilly, heuvelachtig.

hire

l
eerde,wetenschappe
lijk.po
seur'
,adJ-., hilt znw.,gevest,heft,hecht; (up)to
geleerd, superieur'
, ook.
pedant; the-,geheel(ena1),volkomen;mortelass, prim a, superieur'
, --class
seeurities, eersterangs waarden; -

gaged up to the -, geheel en alverhypothekeerd;to prove up to the -,

zonneklaar bewijzen; ww.,van een
eoloured,sterk (levendig)gekleurd
heft voorzien, heften.
(ook /ïg.);--lalutinw adj.,bombastisch; znœ., bombast; --flavoured. hind,zie hinder l; - wheel,achterwiel
va
n rijk bouquet (v.wijn);--flier,
fook jig.j.
zie - flyer; --flown, h.dravend, hinder 1,achterstte),achter..
..
bom bastisch'
, - flyer,h.vlieger;fan- hinder I1, (
verlhinderen,beletten (om
tast;chevalier d'industrie'
, --flying,
te,from),in den weg staan, belemeerzuchtig'
, h.dravend; --g'
rade, sum eren.
perieur,(van)eerste kwaliteit,eerste hindmost.achterstte);Lschotl-)laatstte).
klas, prima'
, zie ook school lcz); hindranee, hindernis, hinderpaal, be- -handed, ar
bitrair, eigenm achtig,
letsel, belemm ering (voor,to).
autol'
itair; --hearted, m oedig, fier; M nge znw., scharnier; spi
l fook jig-j;
- -heel
ed, met h.e hakken; --level
of1 the -8, geheel in de war,in het
railway, luchtspoortwegl; --lived,
ongerede;ww.,(als)metscharnieren
aanzienlijk, voornaam, van h.en
ve
rbinden; -d lidgdekselmets.(en);
stand;--low (boot),bottine;--mettuplon,draaienom,(belrusten(steut
led,vurig,volenergie,(stoutlmoedig; neq)op Look /fg.);the whole matter
--m inded, nobel, grootm oedig ; -(it aIl)-s(uplon ..., de gehele zaak
pitehed,hoog (v:toon); (/fg.)verhe- draait om (hangtafvan)
ven;gezwollen (v.taal);steil(v.dak); hinny, m uildier.
--prieed,prijzig,duur:--prineipled, hintznw.,wenk,vingerwijzing,,,hint''metnobelebeginselen,nobel;--proof,
zin-?toespeling;broad (plazn)-,duisterk alcohollsch; --reaehing, h.reideli
lke wenk (toespellng); gentle
kend;(/@g.)eerzuchtig'
,h.gaand,vèr(
del
ieate) -,zachte w.;to drop a -,
strekkend;--skilledlahour,prim age(terloops) een w.geven;to drop a schooldewerkkrachten;--souled,zie
that..., ook: laten doorschem eren
dat...; to follow up a -, een w .
N-minded;--sounding (jig.jsh.dravend;--speed,snellopend,s.varend;
opvol
gen;to takea -,een w.begrij- -speed s
horthand writer,snelstenopen (en opvolgen); ww., (meer of
graaf; --spirited, zie x-mettled;
min bedekt) te kennen geven,lqten
--etKun<,h.gespannen Look v. verdoorschemeren (duidelijk, plai:ly);
wachtingen); --studded (Wrncr.), h. een w.geven; - at, zlnspelen op.
-

van verdieping; --tension plant,
h.spallningsinstallatie; --water, zie

hinterland, achterland.

hip, heup; graatbalk, -spar (v.dak);
to have (get! take) one on the -,
iemand in ziln machthebben (krijeom m erce ol..., deze rivier is de
gen);- bath,zitbad.
grote handelsader van...; on the hire znw., huur, loon; vgl.rental'
, to
b)
;-way,grote,ogenbareweg,hoofd-,
straatweg; this rxver is the -way of
-way toruin,OP Weg naarden ondergang; -wine (
d?zzer.),sterkecognac;

--wrought, (h.lgespannen; fe1 bewogen, in grote opwinding; fijnbewerkt;zie ook schoolIca).
highness,hoogheid (ook /fg.); hoogte.

hill znm.: heuvel, berg,hoop; zie ook
dow nhlll en uphill; œœ., ophopen,

apnaarden fook:- up).
hilloek,heuveltje.

hilliness, heuvelachtigheid.

work for -, loonarbeid verrichten'
,
to take on e.
,
on
(
f
o
r
)
-,
t
e
hu
ur
'
huren; - purehase, koop op afbetaling; to take on - purehase, op
afbetaling kopen, in huurkoop ne-

men; - (purehase) system, h.koop
(-systeem);on the - (purehase) system , op afbetaling; ww., huren; in
dienst nem en; omkopen; -d labour,

loonarbeid;- (out),verhuren;- onesellout(Amer.L-out),zichverhuren.

hireling
hireling, huurling.
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hi
rer,huurder; (
uîchotl.jverhuurder.
hiss ww., sissen'
, fluiten; znw.,gesis;
gefluit.
historic, historisch, befaamd, an - invention, een époque-m akende vin-

ding.

histoncal, historisch, geschiedkundig,
geschied....

history,(de)geschiedenis;thisapplication has a curious -,dezeaanvrage
heeft een eigenaardige g.

ho<
zonder haperen, zonder ongevallen

(moeilijkhedenl;zie ook pass off.
hitcher, (bootlhaak.
hither bl
jw.,herwaartsl;- and thither,
her-enderwaarts;adJ.,-tmost),(het
meest)aandezezijdegelegen,dichtstbijzijnd;-to, tot nu (nog)toe.
hive znw., bijenkorf (ook jig-); zwerm
(ookjig.);ww.,korven (v.bijen);op-,
verzamelen(ook:- up);samenhuizen.
hiver, i
jmker.
hoar ad)'
.,witgri
js,grauw;znw.,witgrijze kleur, grauwheid; -t-frost),
riJ
'm ,rijp.

hit c) ww.,raken,treffen,slaan (naar,
at);raden,gissen;-ormiss,lukraak;
to behard -,zwaargetroffen worden hoard znw.,voorraad,hoop;spaarpot,
geld,schat;-s,edelm etaalvoorraden
(zijn); - it (the mark), het raden;
der banken; œm., opgaren,bijeen-:
ht
?
j
b
i
j
h
e
t
r
e
c
h
t
e
e
i
n
d
he
b
b
e
n
;
d
e
n
spnker op den kop slaan, zie ook
vergaren, (oplpotten, (ook: - up);
goldc)en nailc);- it(welltogether),
hamsteren; opzamelen (-hopen) v.
betaalmiddelen (bij de banken);
hetgoed (metelkander)kunnen vinden; - against, aankomen (stoten)
Lsoms)bewaren;zie ook hoarding 1.
tegen;it -s at me, dat is op mij hoarder, potter;hamsteraar.
bedoeld (slaat op mij); - baek, hharding 1,-s,opgepotgeld,vgl.hoard
œ œ.
terugslaan (ook jig.);it-s oneinthe
eyw het valt onmiddellijk op;- off, hoarding II,schutting (om bouwwerk);
juist treffen,vinden,precies(zuiver)
reclamemuur; (groot) advertentieWeergeven; - (4n, Zie N UPOn;- Oxt.
bord; - space? schllttingvlakte.
er duchtig op losslaan, (flink) van hoax znw.,m ystlficatie,,,canard'' fopzich afslaan Look jig.j;- upon,toe- hobb
per
ij;çfzw,., foppen, mystificeren.
le œ#
vaBig (aanltreffen, vinden, tegenc.,(doen)strompelen;kreupel
kom en,in den zin kom en;aankom en
gaan (ook jig.); znœ..strompelende
(stoten)op;zieookfancy c),homec), gang,strompeling;tobe(getinto)a
-, i
taste #).
n den knoeizitten (raken).
bfznw., stoot, slag fook /fg.);treffer, hobby,stokpaardje,,,hobby''.
rake zet; gelukkige vondst (gissing, hobnall,dikkop-,zoolspi
jker.
gedachte enz.), tref; steek (onder Hobson, to have -'s ehoiee, moeten
kiezen of delen.
water)(op,at);succestnummer); to
hock,Rijnwijn,Hochheimer.
make
a
(
gr
e
at
)
-,
(
v
ee
l
)
s
uc
c
e
s
he
bben, opgang maken, inslaan; the - hoeus,ziehoax ww. en drug ww.
-

ofthe season,hets.van hetseizoen. hod,kalk-,stenenbak;zie ook hodm an.
hodden, - gray, grove stof van ongeverfde ruwe wol.
hodye-podge,ziehotch-potch.
hodzernal, huidig,hedendaags.

hiteh fr'f
&?.,(zich)hortend (meteen ruk)
bewegen,horten;verschuiven,(zich)
verplaatsen;blijven steken,(blijven)
haken (aan,on); (aan-,vastlhaken,
vastmaken (aan,to,onto);Lscheepv.j

dzandl
man,
oprp;ebr
rma
n;
(/#.
)rwe
g,
vastknopen;the question ol repairs hol
ange
ood
schr
llve
. rktui
m ay be -ed on to thediseussion 01..., hodom eter, weg-,afstandsmeter.
de onderhoudskwestie okan worden hoeznw.
,hak,schoffel;-eake(Wr?zdr.),
vastgeknopptaan de bespreking om grove m aïskoek; f
zzf
lz.,hakken,sclloftrent...;zieookwagtglon znfc.;znw., felen (ook:- up);zie ook row 1.
ruk;haak; (sch.) knoop,steek;kink hog znw., (gesneden) varken; barg;
(in den kabel), haperlng, beletsel,
(dial.) jong schaap (vöör het eerste
moeilijkheidithereisa-tsomewhere),
scheren);(jiâ'.) zwl
jn;(scheepv.jhog:
erhapert (ergens)iets;without a -,
schrobber;zieookgoca)enmarketc4);
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hold
hoggery
m -baeke
d, doorgebogen, vgl. fcf
zz.;
L
s
c
he
e
pv
.
t
,
kabe
l
ga
s
t
;
-s
e
r
e
w,
kl
em-5
s bristles. varkensborstels; - eolt,
schroef.

eenjarig veulen; -'s Iard,v.reuzel; ca) met znw., - doeumepts. stukken
- pen (sty), v.hok; -kot; -shead
onder zijn berusting hebben; - a
m eeting, een vergadering houden,
f
a
j
g
e
k.
:
hhd
)
,
oks
ho
of
d
(
al
g.
c
l
u
23
8
1
)
;
-skin,v.
leder;- wash,draf,spoeling;
vergaderen;- office, in functiezijn,
fcçç,., (zich) naar boven krommen; zittinghebben;- an offiee (a post),
Lscheepv.j (doen) doorbuigen (met
ee
n ambt (betrekking) bekleden; an opinion, een m ening toegedaan
:1kattenrug''); hoggen, schrobben,
varkenen (v. scheepsbodem).
zijn;- one's(its)own,standhouden,
niet wi
hoggery, varkenserf.
jken; - one's own with
hogget,eenjarig schaap.
(against),stand (zich staande)houhoggin,gezeefd grint.
den tegenover?het kunnen opnemen
hoggish! beestachtig,vuil;gulzig,heb(opgçwassen zljn) tegenàwe - these
zuchtlg.
premisesofqrem)...,wljhebben het
pand in huur van...;- shares (in),
hoist œœ., (oplhijsen, (opllichten; zie
aandelen bezitten (in),zie ook share
ook hoisting;znw.,(het)hi
jsen,opduwende (optrekkende) beweging;
lIa);zie ook field c), ground lqa),
hijstoestel, elevator, lift; broeking
hand cx),lead llh),marketqal,place
c1),posltion ca),supremacy,view ca),
(
v.
z
e
i
l
,
vl
a
g)
;
s
hi
p
'
s
-(
s
)
a
nd
ge
ar
,
scheepstakelage.
wa
ter c1), e.a.
verbind., - aloof,zie aloofen - off;
ca)
hoisting,h.
-kra
ppa
r
a
t
us
,
hi
j
s
t
oe
s
t
e
l
;
- baek,achter
aan,elevator; - gear, h.erane,
-,tqrughouden;tegentakel, -toestel, takelwerk; - rope,
houden;niettoebilten;--back (znœ.),
hindernis, beletsel, belem m ering;h.touw .
be-,in-,
haek from, (zich) weerhouden van,
hold c1) ww.,houde
n,
a
c
ht
e
r
,
aarzelen te ...;- byl. zich (vastlhoutegen-, terug-, uit-,vast-,weerhoude
n aan, blijven bn; zie ook 'w of;
den; (kunnen) bevatten, inhouden;
- jort
h, oreren; betogen; uitweiden
(in zijn bezit,onder zijn berusting)
hebben'
,staande houden,heter voor
(over,on,upon);- from,zie 'wof;zie
houden,achten,vanoordeelzi
ook hand ca);- in, (zich)inhouden,
jn;bekleden (v.post, ambt, titel: rang, aan-, tegenhouden; - in eontempt,
agentschap enz.);boeien,bezlg houverachten;tobe held in good (bad)
den (deaandachtenz.);aanhouden, repute, (onlgunstig bekend staan;atitle(estate,ete.)of(by,from).een
(blijven)duren;goed blijyen (v.wedeq); zie ook holdingà priees o de
titel (recht;goed enz.)ontlenenaan;
prnzen handhaven zzch; m any - olf, (zich)op een afstand houden,
ch afzijdig h.; uitblijven; buyers
that...,velenzijnvanmening,dat...; zi
are -ing olf. de kopers h. zich afthe Courtheld that ..., derechterbesliste,dat...;- cheap.geringschatten;
zijdig (trekken zich terug); - on,
(zich)vasthouden (aan,by,to);aan-,
we - this to be ...,wij achten dit, vo
wij zien hierin ...;- (good),opgaan, - lhouden, doorgaan; voortduren.
gaan;aan-,in functie blijven;- on
steekhoudend zijn;gelden,vankracht
blijven (zijn);thisoffer-sgoodtill...? one's eourse(way),op zijnwegdoorgaan,doorzetten;- on to onessshares,
deze offerte blijft van kracht (wil
laten deze offerte vast in handen)
zijn aandelen vasthouden; - out,
uit-,toestekenitoereikendzijn,duren,
tot...;they - largely ofX shares,zij
m eegaan;voorspiegelen,voorhouden,
zijn houdersvan zeer veelaandelen
(aanlbieden; volhouden, zich goed
X; - onesell (in), zich bedwingen
(inhouden);- true.zie- good;ook: houden, het uithouden, verduren;
VOOr w aar houden; the Sam e -8
ook:zici afzijdig houden;schijndeelgenoot zijn, vgl. holding-out; this
(true)ol...,hetzelfdegeldtvoor(kan
m ethod -s out a distinet advantage
gezegd worden 341tI1)...;zie ook bind
unto; --all, reisnécessaire; --m an
OVBK***# deze werkwijze biedt een
.

hold
389
holiday
- of; to lose (leave,quit; let go
beslist voordeel boven ***; - Out
îor, vragen, bedingen (v. prijs,
one's) - (of)?loslaten; to lose one's
- of (on),zte grasp znw.
voor
waar
de
nl
;
aa
ndr
i
nge
n
op;
out
weight, gewicht houden; zie ook holder, houder (ook v. wissel, aan-

hope c,
), inducement, prospect c);
- oveh aanhouden,uitstellen,laten
liggen; het gehuurde niet verlaten
na het verstrijken van den termijn;
Lbeurst.j vasthouden; prolongeren;
m any advertisements w ere held over,
talvan advertentiesmoesten blijven
liggen;- overacase (jur.).een zaak
aanhouden;- over a proposal, een
voorstelaanhouden;- to,houden aan
(tegen);zich h.aan,vasthouden aan

delen enz.),(tijdelijk)bezitter;toonder; huurder; pachter;bekleder (v.
ambt);houvast,greep,grijper;étui,
reservoir;-swerereserved,verkopers
waren gereserveerd;preceding (subsequent) -, voor-tna-lman lbQ'wissel);registered -,houder van aandelenop naam ;-in duecourse,rechtmatige houder (bl
j wissel).

holdfast, houvast;klam p,steun,klem haak.
(beginsel enz.)
,
bl
i
j
ven
bi
j
(mening, holdinw houvast; invloed,m acht, vat
, zie
voornemen); trouw blijven aan'
(over, op, on); pachthoeve; -(s),

ook promise c); together, samenhouden, bij elkander houden (blijven); - up,op-,omhoog-,rechtop-,
tegenhouderl; (onderlsteunen Look
jig.); opschorten; aanhouden (v.
schip,trein), aan-, vasthouden (v.
goederen), aanhouden (v.bestelling
enz.);zich staande houden,hetuithouden;Lscheepv.jopklaren;- up as
an exam ple(a model),alsvoorbeeld
aanhalen (totvoorbeeld stellen);the
4ay (weather,rain)heldup,hetbleef
.

droog; - up oness head, het hoofd
hooghouden, m oed h.; - up one's
head with, niet onderdoen voor;the
reply to your letterhasbeen held up
pending definite news from X, we
hebben m et de beantwoording van

uw schrijvengewachttotdatwijdefi-

nitiefbericht uit X hadden ontvangen;-.up to eontempt,aan verachting

pri
jsgeven; - up to the light,tegen
het lichthouden;--up risk fassur.),
overvalrisico; - vith, het houden
met,partijkiezenvoor,meegaan (het
eens zijn) met; ophebben met,gevoelen voor,houdenvan;zieook hare.
bj znw., houvast, steuntpunt), vat,
greep Look /fg.);macht,invloed,vat
(over,op,on);Lscheepv.jruim,laadruim ;to eateh (seizw take,get) - of,
(aan-,vastlgrijpen (-pakken);to get
- of, ook: de hand leggen op, zich
verzekeren van,bem achtigen;to get
a firm - of a m arket,vasten voet op

een marktkrijgen;tokeep- of,vasthouden; to lay - of(on),zie to get

bezitaan aandelen,land,terreinten),

wissels; -s, ook: voorraden; our offoreign securities,onsbezitaan buitenlandse waarden;- eapaçity.laad-

ruimte; - eompany (eoneern)! holdi
ng-maatschappij: die zich ultsluitend bezighoudt methetbeheer der
in haar bezit zijnde aandelen van
(onder- of werk-lmaatschappi
jen;
- ground, ankergrond; --out, het
in naam deelhebben in een firm a om
haar credietwaardigheid te verhogen
of zekere faciliteiten bereikbaar te
maken;--outpartner,dealdusin een

firma betrokkene, schijndeelgenoot.
hole znw.,gat,gaatje;hol,kull;opening;to make a - in (one'seapital,
ete.),een gat slaan in (zi
jn kapltaal
enz.);to be driven from -to corner,
in het nauw gedreven worden; to
be(put)in a -,indeklem zitten (in
het nauw drijven); in every - and
eorner, in alle hoeken en gaten; to
have ?ut one'
s foot into a big -, er
lelijk lngelopen zijn'zieookpegznw.
en pick b); --and-eorner, heimelijk,onderhands;--proof,zeersterk,
w aarin geen gaten kunnen kom en;
fcf
,
ç,., een gat (gaten,kuil,opening)
maken in;boren,graven (v.tunnel).
holiday,vacantietdag);feestldag);gew.
m v.: vacantie; public -, algem een
erkende feestdag;to take a -,vacan-

m
tiet(vr
v.
ijz
ai
f
jn.
)n
7emen;tobe(away)on -,
adj.':va
cantie...,feest...;
resort, v.oord'
- season, v.til.d;
triptpers),v.rels (-reizigers).

H olland
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Hol
land, soort, linnen; -s. jenever;
-Dutch tx4?z?dr.l,Nederlands.
hollow adj.,hol,uitgehold;(jig.jhol,
l
edig;vals,geveinsd,onoprecht(ook:
- hearted); - adze, dissel'
, - eheat
fscheepv.), schildpad; - chisel, holbeitel; - goods (ware), gietwaren
(potten en pannen enza);bl
jw. (gemeenz.j,totaal;tobeat-,totaalverslaan, ver overtreffen; ZN'
W7., holte,
uithol
l
i
n
g'
,
i
nz
i
nki
ng
(
v.
terrein),laagto have in the - ofone's hands,
te;
geheel ln Zlln m acht hebben'
, ww.,

uithollen,groeven (ook:- out).
hollowness,holheid,epz.,ziehollow ak..
holly, hulst;steeneik.

holmte), holm : riviereilandje'
, uiterwaard.
holograph, eigenhandig geschreven

(document).

holosteric,- barom eter,aneroïde-barom eter.

holystone (scheepv.jznw.,schuursteen,
ww., met s. schuren.
homage,huldetbetoon,-betuiging); to
pay (do,render) -to,huldebewijzen
(brengen).
Hom burg, hat,deukhoed.
home c)znw., tehuis, huis; geboorteplaats,(vaderlland; Ljig.bbakermat,
zetel'
,at-,thuis;in het.(vaderlland;
in het (eigen) land;not at -,niet
thuis'
,niet te spreken (voor,to);at
- and abroad, in binnen-en bultenland; to he at - ln (on, with) a
subject (in a position), (goed)thuis
zijn in een onderwerp (betrekking);
zi
e ook charity en look at; (away)
from -,van huls:op reis?de stad ult.
b) adJ'.,huis...,hulselijk;lnheems,in-,
binnenlands'
:raak, krachtig; - eonsum ption, blnnenlands verbruik,zie
ook release f
'
f
zœ.'
, - eounties, graafschappen om Londen; - industry

(produce, ete.), inheemse industrie
(producten enz.); - question,vraag
Op den m an af; - thrust, rake zet
(stootl;- truth, harde (rake)waarheid:- voyage, terug-, thuisreis; zie
verder d).
c)bQ'
w.,huiswaarts,naarhuis;(weder)
thuis (terug); naar (in) het eigen
land (terug); stevig aangedraaid,
vasttgemaakt);op den man af,raak;

hom e
>., terug-, thuisreis'
, - (on
4rolrage ,
East,(metverlof)uit
leave)from tthe
lndië terug' obring a eharge - to a
perso:,iem and zijnschuld aantonen;
to bring a fact - to a person,iem and

iets op nadrukkelijkewijze'duidelijk
m aken (aan het verstand brengen,
doen beseffen,hem er van doordringen);iteame-tome(that...),het(ik)
werd mij ineens duidelijk (bewust)
(dat...),hettrofmij(dat...);iteame
- t
o me, ook:het trof mij diep;to
drive -, zie to run x.
,(/ïg.)doen inslaan;to go (get) -!naarhuisgaan;
doel treffen,raak zljn,inslaan,aankomen;to haul(asheet)- (scheepv.j,
vöörhi en; to return -, naar huis
terugkeren; to run a bolt (drive a
peg, etc.) -, een grendel (hin enz.)
stevig inschuiven (lnslaan);to strike
(hit)-,raakslyan Lookfig.j,inslaan.
d) fJ,m.,naar huls terugkez'
en tf4z.v.
duiven);huisvesten.
&) samenst.,Xinister for - Affairs,fin
Eng.)Secretazy (ofState) for- Xffairs,- Secqetary,M inister van Binnenlandse Zaken; M inistry ol -

Affairs, (in Eng.) - Offiee(Department),Ministerievan B.Z.;--baked,
huisbakken'
,- bill (draft), demand,
loan, port, rails, ete., binnenlandse
wissel, vraag, lening,haven, spoorwegwaarden enz.; --bound, zie

Nward; --bref
l (Jïg.), ongedwongen
en ruw, eenvoudig; --hred eattle,
inlands vee;--brewed adj.en znf*'.,
eigengebrouwen (bierenz.);- eargo,
thuis-, retourvracht Lladingj; eom ing,terug-,thuiskomst; - eraft,
huisvlijt; --eured ham, eigengerookte ham ; - D epartm ent, zie rw
Affairs; --fed baeon, inlands spek;
v -fel
t,diepgevoeld,innig; - freight,

r
etour-, thuisvracht (prijsj'
,--goer,
naar het eigen land terugkerend
schip (persoon);rake zet;--grown,
inheems, in-? binnenlands'
, --grown
wine,landwljn; --killed meat, binnenlands vlees;-land,geboorteland;
--made,eigengem aakt; van binnenlands fabrikaat; - m arket, binnenlandse m arkt,m .in het eigen land,
huismarkt;- M inister, Ot'
fiee, zie
-

Affairs'
,-News,,,Binnenland''(ru-

hom eless
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briek in courant); --raised, in het
land zelf geteeld (gefokt); - rule,

zelfbestuur,autonomie; - Seeretary,
zie - Affairs;- signal, afstandssein;
- speakinw eenvoudige, oprechte
taal; -SPIIn, adj., eigengesponnen;
van eigen fabrikaat'
,eenvoudig,prim itief; znw., eigengesponnen stof;
zekereruwe,losse,sterkestof;-stead,

hofstede, (boerenlhoeve; - trade,
binnenlandse handel; ook'
. kleine
vaart;- useentry,zieentry llc);voyage, zie b) en c); -ward, huiswaarts;op dethuis-,terugreis;-wardbound (scheepv.j, thuisvarend, op
(gereed voor) de thuisreis; -ward
eargo(freight),zie'w cargo (freight);
-wardpassage,retourpassage;-ward
rates,thuisvraclltenttarief), vracht-

honour

ajzond. crf., dew, h.dauw ;
- dew (tobacco), met m elasse gesausdetabak;--mouthed(-tongued),
m ooipratend, vleierig; --sweet, h.zoet;- wine,h.wijn.
honeyeombznw.,(honinglraat;(gietlgal;
raatvormigweefsel,werkje,patroon,
dessin; - eoil Ldraadl.ldI.),honingraatspoel;f
Jzœ.,van (met)raatvormlg
patroon enz. voorzien (versieren);
doorboren,-kruisen,-graven,ondermijnen (ook jig.j.
hong
(Chin.), magazijn, pakhllis;factorn
@@.
honorarium (z?zç,.:honorariums, honoraria),ereloon,gratificatie.
honorary,honorair;ere...'
,onbezoldigd;
Zle

- eonsul, honorair consul; - president,ere-voorzitter;zieooksecretary.

tarief voor de thuisreis; -wards, honori
fie adj.,ere...,vererend;-forms
huiswaarts;- workers,huiswerkers,
ofsyeech,beleefdlleidsformules;znw.,
thuiswerkende ambachtslieden.
eretltel;beleefdheidsformule.
hom eless,dakloos,zonderonderkom en. honour c1) znw.
, eertbewijs); eergevoel; erewoord; - s.* onderscheidinhomelike, huiselijk,gemoedelijk.
homeliness, eenvoudligheid), enz.,zie
gen; eretitels'
,eerbewijzen'
,honneurs;
hom ely.
to be an - to one'
s profession, zijn
am bt eer aandoen; due -,verschulhomely, eenvoudig,alledaags, (doodldigde eer;to meetwi
gewoon; zie ook fashion ca).
th due -, (behom er, zie hom ing-pigeon.
hoo
r
l
i
j
k)
g
e
ho
no
r
e
e
r
d
wo
rden (v.wishoming-pigeon,post-,reisduif.
sel);to pay due - toabill.eenwissel

homi
ny (dzrzer.), grof gemalen maïs.
hom ogeneity, hom ogeniteit.
hom ogeneous, hom ogeen.

homologate Lschotl.s, bekrachtigen,
goedkeuren;bevesiigen.
homologation (Schotl.j,bekrachtiging,
enz.,zie homologate.
homo
logize, (doen)overeenstemmen.
hom ologous, hom oloog, overeenkom stig, -stem mend.
hom ology, homologie.

homonym, homoniem (znœ.).
homonymous,homoniem Ladj.j.

hone znw.,wet-,oliesteen;ww.,wetten,
aanzetten.

honest, eerlijk,oprecht,rechtschapen;
echt,onvervalst;to be -,...,eerlijk
gezegd...; m istakes made -ly, onopzettelijke fouten.
honesty, eerlijkheid,enz., zie honest;
- i
sthe bestpolicy,eerlijk duurthet
langst.
hone
y,honing;-ed,h.rijk,-zoet, h...;
bee, h.bij; - cell, h.cel; -eomb,

honoreren;His-, + ZijnEdelachtbare;Your -, + (U)Edelachtbare'
,
to eoneede to one the - of ...ing,
iem and de eer toekennen...;to deem

(esteem) it an - to...,het zich tot

een eerrekenen om ...;itdoes you -,
dat.strekt u tot eer; I have the to ..., ik heb de eer...; aet of -

(bQ' wissel), interventie,acceptatie
of -, kwestie (punt) van eer; zie
ook court c1), debt c), pledge ww.,
w ord c1).
ca) met voorz., acceptanee (aeeeptor,
payment) 1or -, acceptatie (acceptant,betaling) ter ere;examination
(graduate)in -s,examen (geslaagde)
c
um laude; in his -,te zijner ere:
in - of, ter e. van; to be bound in (in - bound) to ...,het aan zijn eer
verplicht zijn...;to his -,tot zijn
eer:itis(much)toyour-,hetstrekt
u tot (grote) eer; (uplon my (word
and) -, op mijn erewoord; to be
ter ere, betaling ter ere; point
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hopelul
honourable
ge
ge
ven he
bbe
....s # Z*
IJ
@l'
1 woord
(
bo
und)
upo
n none'
(Illet hoepels of banden) beslaan'
,
om vatten, -geven; sam enbinden,
- houden; zi
e ook iron-hooped.
bj ww., (verleren;honoreren (v.wis- hoo
per, kuiper.
sel);I shallbe-edifyou will...,het
za1 m ij een eer zijn, indien u ...@- hoot ww.7jouwen, uitjouwen (ookkpaper as m oney, papier in betallng
at);toeteren (v.stoomfluitenz.);znw.,

nemen;(to hold) an -ed place,een hoo
gejouw;getoeter.
ter, stoomfluit, sirene, autohoorn.
eervolle plaats (innemen).
honourable. eervol; eerlijk, oprecht; hop
znw., hoptplantl; -s, h.tbellen);
eerbaar,eerzaam;aanzienlijk,voorbind (bine, vine), h.stengel; naam ,hooggeboren;- mention, eerfibre,h.vezel; - fly,h.tbladlluis;volle verm elding.
garden (yard),h.veld; -grower,h.h.teelt; - kiln
hood znw.,kap (ooktechn.j,capuchon, kweker; - growi-ng,
muts; tentkap (v. boot); (schoor(dryer), h.eest; picker, h.plukker
steenlgek; (a4zzzdr.) kap (v. auto(-plukster);- pocket, h.zak; - pole,
h.staak; -sack,soortmatjesweefsel;
mot
or
)
;
(
s
c
he
e
pv.
)
r
i
j
be
d
(
v.
mas
t
)
;
ww., van kap enz.voorzien.
ww., h. voortbrengen; hoppen; h.
plukken; h. telen.
hoodoo (Wzrzdr.) znw., ongeluksbode
(ook: - of ill-luek); ww., ongeluk hope c)znw.,hoop (op,of),verwachaanbrengen.
ting;futile (vain) -,ijdele h.;legitim ate -, gegronde h.; there is - in
hopdwink.blinddoeken (ookjig.j,zand
ln de ogen strooien, om den tuin
the fact that ..., het stem t h.vol,
leiden.
dat...;toabandon(relinquish,resign)
stuk Ve0* (gemeenz.
hoof znw., h- f'the
all -, de (alle) h. opgeven; to
uitdr.:)to get - zijn congé krijentertain (indulge) a (the) - ...,zich
gen, eruitgegooid wordenà1saw his
vleien m et de h....;to hold out -s,
- i
n it,ik bem erkte dathl
jerachter
h.geven (dat,that,of...);to hold out
zat; ww., - out, er uittrappen.
little -, w einig h.geven;we cannot
hook znw.,haak (
ook jig.j, vishaak; hold out mueh - of success, wi
j
sikkel; duim , knier, kram ; scherpe
kunnen niet veelh.op succes geven;
o set one's -son, zijn h.vestigen
boc
ht;(jig.jvaltstrik);(scheepv.)hoek, t
bocht, landtong; - and eye, haak
op; to he in -s o1, verwachten,
0f1 OOg; --and-eye (œfV.), Vast-, hopen op; in -s ol better tim es,
dichthaken;(/fg.)aan elkanderdoen
in (met)de h.op betere tijden; zie
sluiten, verbinden; to take one's -,
ook build ww., centre c), cherish,
zie 'w it;by - or hy crook,op de een
deceive, disappoirit, exceed, flash
of andere m anier, het doet er niet
c),forlorn,pastc),pin ww.,ray 1,
toe hoe, met eerlijke of oneerlijke
realize,slender,wild c).
middelen;off the -s,zo m aar dade- bj ww., hopen (
op,for),verwachtenq
it is to be -d, het is te h.,naar wiJ
lijk; on one's own -, op zijn eigen
ure to - that ...,enige h.
houtje;- bolt(pin),haakbout;ww., h.; to vent
hebben dat...; hoping to hear from
(zich) vast-,dicht-,aanhaken,(blijven) haken; van haken voorzien; you soon ..., hopende, spoedig benaar zich toehalen, inpalm en. aan
richt van u te ontvangen, ...; against -, h.tegen beter weten in;
den haak slaan; -ed, haaksgewijs
the ...-d for, de ...waarop gelloopt
gebogen,krom;-it(gemeenz.),el'van
doorgaan; - in (up), vasthaken;wordt (werd), de verwachte...;
on, vasthaken (aan, to), in (aan) hoping for, ook:op hoop van; - for
elkander haken (sluiten); --up
the best,(er)hetbeste (van)h.;this
is the best that can be -d 1or under
(Xvzcr.) (telef.)verbinding.
the dreum stanees, dit is nOg het
hooker fscheepv.),hoeker.
beste waarop m en in de gegeven
hooktely,hooked,ziehook ww.
hoop znw., hoepel; beugel,ring,band,
om standigheden kan h.
rand,beslag;- iron,bandijzer;ww., hopeful, hoopvol;veelbelovend.

hopeless
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horse
hopeless,hopeloos;- ease,h.geval;this horoseope,horoscoop.
is-ly wrong, ditis we1hetslechtste horri
ble,horrid,afschuwelijk,verschrikdat m en kan doen.
kelijk,afgrijselijk.

hopelessness,hopeloosheid,(het)hope- horribleness, horridness,afschuwelijk-,
loze.
verschrikkelijk-,afgrijselijkheid.
hopper 1, zie hop picker.
horriflc, afschuwwekkend, verschrikhopper II,kaasmijt.
kelijk.afgrijselijk.
hopper 111,trem el,molentrechter;bag- horrify, m et afschuw vervullen; aanstoot geven.
gerbak; - (barge, punt), hopper,
baggerschuitm etkleppen;- dredger, horror, afgrijzen, (
aflschrik, afschuw,
zelfvervoerende baggerm olen, b.gruwel; --strieken (-struek), met
m achine.
afgrijzen vervuld.
horde,
horde,bende,troep.
hors coneours, hors concours, buiten
horizon znw., horizon, gezichteinder,
mededinging.

gezichtskring (ook fig.j; apparent horse c)zzzœ.,paard;hengst; (steunl(sensible,visible)-,schi
jnbare(zichtbok,ezel,schraag;(drooglrek;(sc/ze.)
bare) h.; artifieial-, artificiële h.; paard,loopstag;klam aai;that isa true (celestial, rational) -, ware
ol a dlfferent (another) colour (ge(astronomische)h.; ww.,begrenzen. meenz.j,datisheelwatanders!;Iwill
win the - or lose the saddlw het
horizontal adj-, horizontaal; - rate
naoet erop of er onder; dark -, on(WrAzcr.), zie flat rateq - rudder,
hooytestuur; znw., horlzontale lijn,
bekend renpaard; (/ïg.) onbekend
horlzontaal vlak.
mededinger(candidaat),persoonvan
horizontality, horizontale stand.
wien men weiniq weet; a dead horn c)ZFl#<
7.jhoorn, horen, punt (v.
(gemeenz.j, voorultbetaald werk; to
aanbeeld enz.); arm (
Avork the dead Ny vooruitbetaald
v.kruis); tak
w
erk doen; it isa good - that never
(v.rivier);landtong;todraw in onl's
-s, de horens intrekken,wat inblnden;the -s ofthe dilem m a,de alter-

stum bles, het.beste paard struikelt
w el eens; to eom e off the high -,

natieven;to find oneselfon (to plaee
a person between,to present) the -s
of a dilemma, in (voor) een lastig
dilemma verkeren (plaatsen), zich
(iemand) voor een alternatief geplaatst zien (plaatsen);- of plenty,

een toontje lager zingen; to be on
(get on. mount, ride) the high -,
een hogen toon aanslaan, airs aannem en. aanm atigend optreden; to

hae
k(putone'smoneyon)thewrong
-, op het verkeerde paard wedden
fook jig.),een misrekening maken;
zieook cal'tc),flog,giftadj.,saddle
ZnW., Spur œœ.
bj ww-, van paardten) voorzien; in-,
b)s
amenst.,-bar?dwarshout(v.wagen); aanspannen;berijden;(gemeenz.jaf- bl
ast,hoornslgnaal;-blende,h.blenbeulen, afjakkeren'
, (scheepv.j klade; - distemper, h.ziekte; - eleat
maaien;-it(gemeenz.j,betaling vor(scheepv.j,h.klamp;- plate,asplaat
deren voor nog niet gepresteerde
diensten.
(v. spoorwagon); --rimmed. met
h.en m ontuur; - worm , tabakrups. c) sam enst., on -back, te paard; hornet,horzel;to bring (raise) a -s'
bean, p.enboon; - box, (px
enlbox
nest about one's ears, to stir up
(
i
n
s
t
a
l
o
f
o
p
s
c
hi
p)
;
p.
en
wagon;
breaker, pikeur; - breeding, p.en(arouse) a -S nest, zich in een
wespennest steken.
f
okkerij; - brush, stalborstel; horny, hoornachtig; vereelt; hoorn....
ehanter, opkoper van oude p.en;
hoorn des overvloeds'
e ook bull
, zi
AnW-t
.ad/.
',hoornen;ww.,van horens
voorzien; -ed,gehoornd; -ed cattle,
hoornvee.

horologe,uurwerk.
horologer, horologist,uurwerkm aker.

horology, uurwerkmakerij; tijdmeetkunde.

- clolh, p.edek, -deken; - eollar,
haam , gareel'
, - com b, roskam ; coper,zie'w dealer'
,- eueumber.grote,
groenekomkom m er:-dealer,p.enko-

hortation
39i
hotel
per; - doctor, p.enarts; .* . drench, hostage,gi
jzelaar;onderpand.
p.endrank;- lair,p.enm arkt;-flesh. hostil
e, vijandig (gezind),vijapdelijk;

p.evlees;--flesh wood (mahogany),
p.
evleeshout;-hair,(van)p.enhaar;
-

strijdig (met,to);- power, vijandelijke staat:
knacker, p.envilder; - latitudes, hosiil
ity, vljandelijkheid, enz., zie
p.enbreedten:streek der windstilten
hostile; hostiliteit.
tussen 30 en35ON.B.;- leeeh fjig.j, hot c), heet (ook jig.j, warm; vurig,
bloed-, uitzuiger; - m eat, p.envoehevig, heftig, driftig; re4 -, roodder; - m ill, rosmolen; - m illiner,
gloeiend, gloeiend heet (ook jig.),
p.entuigm aker; - pond, p.enwed; heftig;to give it him (lethim have
power Lajgek.:hp), p.ekracht (pk); it) -, er hem geducht van langs
gevep ;feeling grew -ter, de gem oeeflective (active, actual) - power,
effectievepk,rempaardekracht(ook: deren raakten verhit;to makeit(the
brake - power);indicated - power,
place) too - 1orhim (too - to hold
indicateurpaardekracht, -verm ogen;
him), hem het vuur na aan de
nom inal - power, nom inale pk; radlsh,m ieriks-,peperwortel;- sense

fAmer.,gemeenz.j,ziecommonsense;
- ship,p.enttransportlschip;-show
znw.en adj.,hoefljzertvormig);œœ.,
beslaan;-shoe plate (scheepv.),henneoatsplaat;-shoetobaeeo,ziebird'seye; -shoer, hoefsm id; -'s ealt, zie
Glauber's salt; - trade, p.enhandel;
- t
rappings,p.etuig; - way, ruiterpad?
' - whip, rnzweep.

honatlon (ze/#.), vermaning, aansporing.
hozqauve, hortatory, verm anend,aansporend.
horueultural, tuinbouwkundig, tuin-

bouw...;- eollege (sehool),t.school;

- show, t.tentoonstelling.
hortieulture, tuinbouw.
hortieulturist, tuinbouwkundige.

hose znw.,(?zzp.)kousen;Lenk.j(tuin-,
brand- enz.)slang; half -,sokken;
-man, spuitgast'
, - pipe, (brand-,
tuinlslang;- tender,slangenwagen;
f
Vœ.,van slangten)voorzien;bespuiten.
hos
ierr
,t.
daa
winkelier in ''hosiery'' Lzie al-

schenen leggen,het hem te benauwd
m aken; - air, - air talk, gezwam ,
gebluf; - bills,hetlaatstuitgegeven
schatkistwissels; - haste,in vliegen-

de haast; - oil (Arzzcr.), onwettig
(clandestien) geproduceerde petroleum ; - from Paris,z6 uit P.;- on,
fe1(gebrand) op; zie ook blow :),
cake znw., contest znw-,water c,
u).
h) sam ertst.. - -- -bed, he
brto
e
i
bak;
(
.
/fg.r)
e
l
ucht
t
oe
voe
broeinest'
, blast,
(-stroom); --blooded, warmbloedig

(j#.);--hrainted),zievheadted);-

ehisel, rasp-, warm beitel; - l'lue,

(stoomldroogkamer,-stoof,-machine;
loot (gemeenz.t, in aller ijl; op
staanden voet; -headted), heethoofdtig);--house,broeikas;droogkamer;--press,znw.,satineertgloeilpers (voor laken en papier);toestel
om spijzen warm te houden; ww.,
satineren, (heet) glanzen (persen);
--short,roodbreukig (v.ijzer);-spur
(-red),zieNheadted);--tempered,opvliegend;--waterbottli(tin),warmwaterkruikt-stoof); eentral --water
- -

system , centrale warm watervoorziening;--water well,hetebron ;warm -

hosiery, gebreide of geweven onderwaterbak (v.stoommachine).
goederen, kousen en aanverwante hotchpot 1, ZLd hotchpotch.
hotchpot 11 (jur.)(ookltohri
nginto-),
h artikelen;winkel(zaak)daarin.
reeds vroeger verkregen goed wettehospitable,gastvri
j,herbergzaam .
ospital,hospitaal,ziekenhuis;- gauze,
lijk overdragen aan een erfboedel

h.yaas.
hospztality, gastvrijheid'
,to extend -

ofwedersamenvoegen (bijoverlijden
van den erflater),ten einde een geto, g. verlenen.
lijke verdeling mogelijk te makgn.
host 1,leger, m enigte.
hotchpoteh,m engelm oes,allegaartle.
host I1, gastheer; waard, herbergier; hotel,hotel;- ear (Xz
rzdr.),restauratiezie ook reckon.
Wagen' expenses, verblijfkosten,

hotness
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housing
zieooktravelling;- keeper,h.houder.
opslaan; stallen; binnenhalen (3r.
hotness,hitte (ook fig.j.
oogst); huizen, wonen; (scheepv.j
hound znfc., jachthond; (/ïg.) hond; hulzen (v. mast); zie ook houslng.

Lscheepv.j hommer; zaling; zie ook c) samenst., - agenep woningbureau;
hare;ww.Ljig.j,ver-,achtervolgen;
- agent,makelaar ln huizen, (eigeaanhitsen (op,at);- down,ziehunt
naar van) woningbureau; - bills,
down;- om aan-,ophitsen, aanzetw issels, door het ene filiaal ener
firm a op andere filialen getrokken;
ten; - out, wegjagen, -plagen,het
- bo
at, woonschipq - breaker, inleven (ergens)onmogelijk maken.
hour,uur;ti
jd (van den dag);zie ook
breker'
,sloper(v.hulzen);-breaking,
hourly;-s from 1-3 p.m ., spreekin-, huisbraak; --breaking insurancw inbraakverzekering; - elerk,
uur van 1-3 n.m.;ofliee (business)
beursbediende'
, - deeorator, decora-s, kantooruren, -tijd; the small
-s, de ul'en na middernacht; after
teur;huisschilder en behanger;(ins, na werktijd; na het sluitings- habited)- duty,zieowtax;- famine,
uur; to work after -s, över-, nawoningnood;-flagLscheepv.j,firma-,
werken;.
at the eleventh -, te elfder
rederi
j-,kantoorvlag?zieookLloyd's;
ure; between the -s of 1 and 2,
flannel,dweil,wrljflap;-hold,zie
tussen 1 en 2 uur (in kennisgevina
fzond. crl.; -holder, gezinshoofd;
- kee
per, huishoudster'
,h.bew aarder,
gen e.d.);in an evil -, te kwader
bewaarster' - keeping, (hrt bezorure;the topie of the -,het gesprek
van het ogenblik; out of -s,buiten
gen der) h.houding; -keepxng book
de gewone uren; prompt to the -,
(
money), h.houdboektje) (-geld); stiptoptijd;-sofattendanew dienstline (scheepv.j,huizing;- painter,
h.schilder; - propertyy huizenbezit;
tijd,-uren;zie ook long lc) en short
t
o
buy - property, h.n kopen; ca); - glass, zandloper; (scheepv.j
rent, h.huur; - room , ruim te in
uurglas'
, - hand, uurwijzer.
hourly, ieder uur, alle uron' om het
een h., berging;h.vesting, logies;Utlr'
) van i
eder utlryu1lr...; Van Utlr
tax,zietax bg4;- top,geveltop,top
tot uur, voortdurend,gestadig.
van hetdak;to proelaim (ery) from
house c) znw.,huis;handelshuis,fir- the - topts),van de daken verkonma,huis,zaak;the House,de (Efdigen; - weight ta4mer.l,door den
afzender aangegeven gewicht;-wile,
fectenlbeurs;het Lagerhuis;as safe
asva
-sn
,z
hui
os
vetiot
lig h.
al;
st
wat
o ; --tl)--...,
keep -, h.-

ook: naai-étui, -nécessaire; -work,

huishoudelijk werk.
houden; (jur.) weigeren zijn credi- household ZnW., (huislgezin, h-houding,
teuren op een redelijken tijd te onthui
s -houden; adJ'., h.houdelijk,
...;- a
rtiele,h.houdelijk artikel;
vangen (hetgeen een wettige reden
- eoal, kachel-, h.brandkolen; tot faillietverklal.ing kan zijn); to
m ake aHouse,debenodigde i0leden
effeds? h.raad; - fuel, zie dom esic adl.;- furniture,h.raad;- gear,
(van het Lagerhuis) bijeenbrengen; t
h.houdgerei; - requisites, h.houdeto set up -,een h.houding beginnen;
- and home, h. en hof (erf); - of
lijke benodigdheden'
,- salt,keukenzout; - word, bekend gezegde; beeall, bestelhuis; arbeidsbeurs'
, nakende naam ;their name isa - word,
vraaghuis'
.waar men zijn adresenz.
een ieder kent hun naam .
opgeeft,waarmen op gezette tijden
te spreken is; - olCommons Look: houseless, dakloos.
Lower -), Lagerhuis; - ol Lords housinw (het)onderdakbrengen,enz.,
(
ook: t7pper -), (Wz?zdr.: Senate), ziehouse:);huisvesting;paardedek;
H ogerhuis; - of Representatives
(
scheepv.)huizing;-Act,woningwet;
- eharges? opslagkosten; - conditx4?z?cr.l,(Amer.) Lagerhuis;zie ook
tions,wonlngtoestanden;- note, becard c).
wi
js van opslag; - problem (quesb)ww.,onderdakbrengen,huisvesten,
huisvesting verlenen, (herlbergen; tion),woningvraagstuk.

hove
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hum
hove, - to f
scheepv-j,bijgedraaid,vgl. huddle f'f7f&z.,op een hoop (doorelkanheave fcm.,zie ook stay lII.
der) gooien; (zich) opeendringen,
hovel. hut,stulp;kt
rlot; open loods, -hopen (ook: - together); - over

afdak; kap (v.schoorsteen, smidshaard enz.).

hoveller, loods Of stuurm an zonder
brevet,berger,wrakker.

(through), afroffelen; - up, bijeenpakken, -rapen; sam enflansen, afroffelen. haastig in elkander gooien

(tot stand brengen enz.);znw.,(verhover fcfzz.,fladderen,zweven (boven, warde)hoop;verwarring.
over, above), (blijven) hangen (ook hue 1, tint, kleur,schakering; -d, gejig.j,weifelen; - about, omhangen, tint.
fladderen, doelloos heen en weer hue II, to raise a - and cry, alarm
gaan;znw.,(het)fladderen (zweven); maken,moordenbrandroepen(over,
weifeling, onzekerheid.
against).
how,hoe;(meestgemeenz.uïl#r.:)that's hulfznw.,vlaag vanwoede(drift);ontstem m ing, geraaktheid; to take -,
-...,z6 (kwam hetdat)...;the - and
why,hethoe en waarom ; - iseornt
l,
zich geraaktgevoelen (over,at);ww.,
wat
i
s
de
pr
i
j
s
va
n
he
t
gr
a
an
?
;
uitvaren (tegen),nijdig maken (woris that for advertisingl,wat zegt ge
den);uitdehoogtebehandelen;ook=
van zö'n reclame?;- ...soever, zie
to take -;Lveroud.)(oplblazen,zwelhowsoever; - about ...1, hoe staat
len;opkomen (v.deeg);- into (out
het(nu)met...?;- aboutpaymentl, of), door intimidatie brengen tot
hoe staat het m et de betaling ?;hoe
(afbrengen van).
huffish, verwaand,opgeblazeq;ook =
wor
dt
de
b.
g
e
r
e
ge
l
d
?;
(
no
t
)
t
o
know
huffy
to ..., (niet)kunnen, (niet)weten
te ...; zie ook earth znw.,ever, e.a. hul
fy,(iichtlgeraakt.
howbeit ttl
eroud-l,niettemin;alhoewel. huw omhelzen Look /fg.); aanhangen,
however, hoe ook;echter, evenwel;
zich vastklem men aan, koesteren
toch,nochtans; tt/drtpud.lin elk qe(v.idee,mening,vooroordeel);- the
val;whieh exeeeds,by - little,...,dle,
l
and (shore) (scheepv.),dichtbij den
hoe weinig ook,...te boven gaat;zie
wa1houden;- onesellwith (in,at)
ook ever en m uch.
the idea **@; zich verm eien in de 7e<
* howitzer. houwitser.
da
c
ht
e
.
.
.
,
t
he
wi
nd
(
s
c
A.
)
,
hoo
g
aa
n
howker, zie hooker.
den wind houden,den wind knijpen.
huge
,
ko
l
os
s
aal
,
eno
r
m
,
r
e
us
a
c
ht
i
g.
howl
er (fl
ge
me
e;
nz.
ti
eng
it, grote
bok
at
er)
oj
o,k s
=tommi
howl
ZHW .'
1 hugeness, bui
tengewone (kolossale)
to eonzea-,een lelijke pijp roken. grootte (omvang).
howling adj. (gemeenz.j, groot, ver- hulk, (romp van)onttakeld schip,ligschrikkeli
jk (v.schandaal, wanorde
ger;plomp schip (persoon),gevaarte,
plom pe m assa.
enZ.);zrlfzz.,hetgillen van een radiotoestelbijte sterke terugkoppeling, hulking,hulky,plomp,log,onbeholpen.
*)M exicaansche hond''*
hullI znw.,schll (fnz.v.peulvrucht),
howsoever,how ...soever, hoetdanig)
pel,dop;(jig.j(omlhulsel;fcœ.,schilook.
len,pellen,doppen;openen (v.oeshoy (scheepv.b
,, tjalk,kaag,schuit.
ters).
hub, naaf;(jig.) middelpunt,spil.
hul
lII,romp (v.schip),casco; - inhubbub, geraas,rum oer, opschudding.
suranee, i.of (0:1) -,cascoverzekehuektabaek), pellen-, handdoeken-, ring.
huller, pelm achine.
oogjesgoed,pellen.
huckleberry,blauw-, bosbes.
hum ww., gonzen, zoem en, snorren,
huckster znw., kram er,venter;schachebrommen Look v.radiotoestel); (4er
di
aar
ngen,
;ww.
s,
cve
hac
nt
he
enre(me
n (t
in)
),,
neg
ot
i
e
doe
n;
me
f
lenz.jin grote bedrijvigheid zln,
verschacheoreren;-ming fgemeenz.):bedrijvlg,
ren .
florissant;kolossaal;kranlq;kopplg
hucksterer, (uitlventer (ook jig.j.
(v. drank);-ming with actxvity,vol
-

.

hum an
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hurrieane

... f
leven en bedrijvigheid;znw.,gegons
Amer.,gemeenz.j,hetvermoeden
enz.
(voorgevoel) hebben,dat ....
human,menseli
jk,mensen...;-lp men- hundred,honderdttal);one- and liltytwo,h.tweeen vijftiy;(/ïg.)a- (and
selijkterwijze); all that ig -ly possible, al hetgeen menselijkerwijze
one) ...,duizend-en-eén...; a great
mogelijkis;-lyspeaking,menselijker(
long) -, 120;several- of...,enige
h.en...;-sandthousands,soortkleine
wijze gesproken.
hum ane,hum aan; - Society,R eddings
uikermuisjes,five in the -,vijften
h.;one in a -,één op de h.; -s of...,
maatschappij.
h.en...'
,-fold,h.voudig;-weight,cenhumble adj.,nederig?bescheiden,oottenaar'
.112 1b. (Amer.100 1b.).
moedig, onderdanlg; onaanzienlijk,
gering;zie ook opinion c)en pie 1; hunger znw.,honger fookjig.);hunkeœœ., vernederen; - oneself, zich
ring (naar,for,alter);ww.,hongeren;
verootmoedigen (vernederen) (voor,
hunkeren (naar,for,after);uithonbefore, to).
geren.
hum bleness, nederigheid, enZ.y zie hungry, hongerig; hunkerend (
naar,
humble.
for);schraal(v.bodem).
hlxmbugznf
zz.,bedrog,verlakkerij,hum- hunk. homp,(groot)brok.
bug,blul,larie,Onzin;zwendel;char- hunks f
gemeenz.j,gierigaard,vrek.
latan,bedrieger;mœ.,bedriegen,beet- hunt ww-,jagen;J.op (ook /ïg.
),na-,
nem en; zwendelen; bluffen; - into,
afjagen; (/ïg.).
zoeken,snuffelen;zfe
door bedrog,bluf enz.weten te beook hunting; - high and low, alles
afzoeken; - ylter.jacht m aken op
wegen tot.
ziehum Look jig.j,nalagen,-streven;zoeken
humbuggery,bedriegerij,enz.,
bug mœ.
(snuffelen)naar;- down,inhetnauw
ijven;opsporen,vinden;- for,zie
humd
rum adj., alledaags, eentonig, dr
saai, sleur...;znw.,eentonigheid enz.,
'w after; - the olfiee for it,er overal
(alledaags) gedoe (persoonà, sleur; in het kantoor naar zoeken; - out
œW7., sleurwerk doen, de sleur
(up), OPSPOPeII, -snorreny Vinden;
volgen.
znw.,jacht(ook/ïg.);j.stoet;j.gebied;
hum id: vochtig.
to have a - lor, opsporen, zoeken
humithty, vochttigjjejd).
naar; he is not in the - (is out ol
hum iliate,vernederen,verootm oedigen.
the - altogether), hij heeft (in het
humiliation, vernedering, verootm oegeheel)geen kans,komtnietinaanm erking,komtgeheelachteraan,telt

diging.
hum ility, nederigheid,ootm oed.
niet mede.
humm er, zoemer, brom m er; vibrator; hunter,jager;jachtpaard,-hond;ook =

ta4mcr.,gemeenz.jprachtexemplaar.
tje,hoogte.
hum orous, luim ig,grappig.

hum mock,bobbel,bult,hobbel;heuvelhum our znw.,stem ming,hum eur;luim ,

hunting watch;zie ook bargain c1)
en premium c).
hunting, hetjagen,enz.,ziehuntf<7%.;
- ground, jachtveld, -terrein (ook
/fg.);happy - groundts)lor...,dankbaar terreln voor...;- knile, jachtmes; - watch,savonetthorloge);zie
ook premium c).
hurdle znw., (tenen)horde; œœ.,met
h.n afsluiten Look:- of1);-over,met

gril,inval;humor;good (ilI) -,goed
(slecht) humeur; out of -, in een
slechte luim; out ol- with,boos op;
f
zz0,.,zijn zin geven,toegeven (aan),
zich schikken naar.
h.n toedekken.
hum oursome, grillig;gemelijk.
hum p znw., bult,uitsteeksel; to have hurds, vlas-,hennepafval.
the - Lgemeenz.j, het land hebben; hurl, slingeren (ook fig.t, Werpen,
f
mpf
,
fz.,het 1.doen krijgen.
smijten; - defiance at, openlijk
hum us, hum us:teelaarde.
tarten.
huneh ww.,kromm en:optrekken;znw., hurrieane, orkaan f
ook /l
k.); - deck,
bult;hom p,klom p;to have a - that

storm dek; - lam p, s.lamp.

hurried
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hydro
ren, in den doofpot stoppen; znœ.,
hurried, overiild, gehaast; - ly, ook:
inderhaast,haastig.
stilte,zwijgen;poliey of-, -policy,
hurry znœ., (grote) haast;overijling; politiek van den doofpot; - m oney,

(kolenllaadkoker; there is no -, er
steekpenningten).
isgeen h.bij;in a -, haastig;tobe husk znw.,schil,dop,kaf,bolsterfook
in a -, h.hebben; to be in a r eat
jig.); (omlhulsel (ook jig.); zekere
- for t
he goods, grote h. met de
goederen hebben, er dringend ver-

veeziekte; zie ook sift;f
zzf
c.,schillen,
doppen,pellen.
l
legen om zijn;whatisdone in a-is husky, vol kaf enz., Zte husk ZnW.'
seldom done well, haastige spoed is
droog (als kaf).

zelden goed; notin a - Lgemeenz.j, .hustings (/ïg.,Amer.),verkiezingtscamniet zo (heel) gauw (gemakkelijk);
Pagne).
inthe-olbusiness,door(in)degrote hustle ww.,dringen,(weglduwen;door
drukte; zie ook hurry-scurry en tear
elkanderschudden;aanporren,jachww.;fç'f
z?.,(zich) haasten (spoeden); ten; tx4zzzcr.l er vaart achterzetten,
j
agen,ja
chten;h.make
n (met),veraanpakken,zich reppen;- into (out
haasten'
, overhaasten'
, zie ook hurof) ...(ing), dringen (duwenrdwinried; - alon: (on),zich voortspoegen) in (tot, om; uit); - through
(up)
., afroffelen; znw.,gedrang,geden;voortdrijven, aanzetten;ook=
- up; - away (011), zich wegspoeduw enz.;(.
4mer.)voortvarendheid;
den; - b rward, bespoedigen; m et
- and bustle,drukte en gejaag.
spoed verzenden; - into, doorover- huetler(dzz
zdr.),wie weet aan te pakken,voortvarend persoon.
ijling brengen tot;-up,haastmaken
m et, spoed zetten achter,bespoedi- hut znw.,hut,keet.
gen;we shallhaveto - up,wijzul- huteh, hok (voor konijnen enz-);hut;
1en h. moeten m aken.
(meellkist;(kneed-, was-, bakltrog,
hurry-scurry znw.,verwarring,gejaag, builkist'
,lorrie (in.mijn).
gerep;adj.'
,verward,Overhaast;bjw., hyaeinth, hyacint (.ook edelsteen).
halsoverkop;œœ.,zichreppen,hollen. hyal
ine (techn.),glas-,kristalachtig.
hyalite, hyaliet: glasopaal.
hllza
rst
,
heuve
l
t
j
e,
bo
s
j
e
,
be
bos
t
e
he
l
l
i
ng;
ndbank.
hybrid znw., hybrid, e, bastaard; cdj.,
hurtznœ.,letsel;nadeel,schade,kwaad
hybridisch, bastaard....
,kruising.
fook /fg.); œœ.,kwetsen Look jig.j, hybrldism , verbastering'
letsel toebrengen; krenken, beledi- hybridize, (
zich)kruisen.
gen:benadelen,schaden;tobe(feel) hydrant,hydrant,standpi
jp.
-,zich gekrenktgevoelen (over,at); hydrargyrum , kwikzilver.
- a person's feelings,iemandts ge- hydrate, hydraat.
voelens) kwetsen; - hookw ete. hydrauliecdj.,hydraulisch;-engineer,
(a4vdr.),beschadigde boeken enz.
waterbouwkundige; - jaek (lift,
brtful,schadelijk,nadelig (voor,to). press),h.evijzel(lift,pers);-power,
waterkracht; - pressure,waterdruk;
hur
tfulness,schadelijkheid.
hurtle, slingeren, botsen,horten, stotest, h.e (waterdruklproef; znw.,
-s,hydraulica.
t
e
n
(
t
e
ge
n)
(
t
e
ge
n,
o
o
k:
a
t
!
a
ga
i
ns
t
)
;
ratelen,kletteren; - in, biJ de vleet hydr
ar
koo
wat
erhl
sto
or
fi
;e-ehlorieo,
, z-e
out
zbon,
uur (
c#jl.
); -c
binnenkomen.
acidp
hur
t
l
es
s
,
ons
c
ha
de
l
i
j
k'
,
onge
de
e
r
d.
zo
ut
z
uur(
z
nœ.
)
;
-c
yani
c
aei
d
,
bl
au
whusband zzzfc., echtgenoot; zie ook
zuur; mdynamietal), hydrodynam isch; -dynam ics, hydrodynamica;
ship :);.
-man,landman;ww.,zuinig
--electrie, hydro-electrisch; --eleeomgaan met (beheren, gebruiken),
ontzien.
hushandry, landbouw; zuinig beheer

(gebruik).
hush f
&'œ.,tot zwijgen brengen,doen
bedaren,sussen;zwijgen;- up,smo-

trlc plant, w aterkrachtinstallatie;
--extractor, centrifugale droogm achine; -fluorie aeid, fluorwaterstofdr
Z1
ll
e1r
P'
bn
1 -ge
; n, waterstof; -genate, hy-genation, hydrering'
, -gen-
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iee
hydrous
ize. zie Ngenate; -genous, water- hypothee Lk
%chotl-,l-ur.),zie mortgage
stof...;-graphietal),hydrographisch;
c)en lien.
-grayhy, hydrographie: --kineties, hypotheeary, hypothecair; - ereditor,
kennls van de bewegingswetten van
hypotheekhouder;- deht.h.e schuld.
vloeistoffen;-logy,hydrologiei-lysis, hypotheeate,verhypothekeren,verpanhydrolyse; --m eebanies, hydrom eden (zeld.); - a ship, bodemerij op
chanica; -m el, hrydromel: honingeen schip nemen.
w ater;beschuithoning;-m eter,areo-, hypotheeation, verhypothekering, vervloeistof-, vochtm eter, -weger;
panding fzeld.j;Ietter of-,(warenl-phone, hydrophoon; -stat,hydropandbrief; pand-, hypotheekbewijs
staat'
, -statie,hydrostatisch;-static
Lookl- eertzfieate);- ofships,bodebalanee, zie Nmeter; -statie press,
merij.
zie hydraulic press;-staties,hydro- hypotheeator, pandgever.
statica;-sulphide ol am m onia, zw a- hypothesis(
?zzç,.:hypotheses):hypothese.
velzure amm oniak.
hypothesize, een onderstelllng m aken,
hydrous, waterhoudend.
aannem en.
hygiene,hygiëne.
hypo
thetictal), hypothetisch, onderhygienie adJ'., hygiënisch; znw., -s,zie
steld, aangenomen.
hyps
om eter, hypso-, hoogtemeter.
hygiene.
hygrom eter. hygrom eter.
hypsom etry, hypsometrie, hoogtem ehygrometry, hygrometrie.
ting.
hygroseope, hygroscoop.
hyson, groene Chinese thee.
hyperbolp, hyperbool.
hysteresis(fccAn.),hysteresis:traagheid.
hyperbolieal, hyperbolisch, sterk over- hysteron proteron (
/fg.),hetachterste
dreven.
V OOr.

hyperborean adj.,van (uit) het hoge

Noorden;znfzz.,bewonervan hethoge
I
N oorden.
hypereriticadJ'., ziehypercritical'
, znw-, i
1bidem . te
bidem çajgek.: ib., ibii'
), hypercriticus.
aangehaaider plaatse.
hypereritieal, hypercritisch.
it.e c,
) znw., ijs;to break the - fjig-j,
hypereritieism , hypercritiek.
hetijsbreken;to eutno- fgemeenz.j,

hypereritieize,hypercritiek uitoefenen,
overcritisch znn.
hyphen znw., koppelteken; ww., zie
hyphenate.
hyphenate, door een koppelteken verbinden;-d nam e, dlibbelenaam ; -d
Am eriean, in Am erika genaturaliseerd vreem deling.

hypo,natriumhyposulphiet;(phot.)hypo: fixeernatron.
hypoerisy, veinzerij,huichelarij.

hypoerite, hypocriet, huichelaar.
hypocritical: hypocritisch, huichelachtig, gehulcheld.
hypophosphate, onderphosphorzuur
zout.
hypophospllite, onderphosphorigzuur
zout.
hyposulphate, onderzwavelzuurnatron
zout.
hyposulphite, onderzwaveligzuur zout;
- of soda,zie hypo.

niet veeluitrichten (om hetlijfhebben);geen houtsni
jden;on thin -,
op glad ijs (/ïg.);ww.,(doen)bevriezen, afkoelen, met ijs overdekken
Lookk- over); in ijs zetten, frapperen;glaceren (v.gebak,vruchten);
zie ook icing en skate 11 (
Jzœ-; -d
water,ijswater.
bj samenst., - age,ijstijdperk,- anehor,ijsanker'
,-llery,ijsberg'
:-hlink,
zie x'sky; - boat,nsboot;igsbreker;
- -bo
und, door het ijs ingesloten,
ingevroren;- box,ijskast'
,- breaker,
ijsbreker'
,- eap,ijszak'
?. - ehest, zie
- box; - eream , room ns; - cl
ause,
ijsclausule (in chertepartijl;- erust,
ijskorst; - doublinw zie ,
v,fender;
- d
rift,ijsgang'
:-faetory,ijsfabriek;
- f
ender,ijshuld (v.schlp);- field,
ijsveld;- floe,ijsschots;- loot,ijsgordel (langs de kust); --free, vrij
van ijs; - hill, zie Nberg; - hole,

Ieeland
i00
idolatroustly)
w ak; - house, i
jskelder (ook fl
,
g-j
.; -plate,nummerplaat(v.motorvoer- l
ining, zie 'w fendel.; - locker,zie
tulg).
ew box;man,(roomlijsventer;-mill, identifp gelijkmaken,-stellen,vlreenzelvlgen (
ijsmolen; - pack, paek -, pakijs;
aan, met,with); identifi-

- pail,ijsemmer'
,-piek,ijshouweel'
,
- pit,zieewhouse;- room,ijskamer'
,
- safe, zie 'w box; - shove, zie drift; - sky,ijsblink; - stamp,ijs-

ceren,(deidentiteit)vaststellen(van);

ie
ei
ines
ele,s,lj
szkige
egekoude,
l. kilheid'
lj
,(/fg.)ijzige

partijhetwas (departijniet,,thuisbr
engen''), daar het merk was uitgewist.
identity, identiteit, (volkomen)gelijkheid;persoonlijkheid:individualiteit;
proof of -, identiteltsbewi
js,legitimatietstuk); to establish the - of,
de i. vaststellen van, identificel'
en;
to proveone's-,zijn i.bewijzen!zich
legltim eren; - papers, i-sbewlp
.zen.
id est (c/gcà.: i.e.), dat is,dat wil

stam per'
,- stone, zie cryolite.
Ieeland? -'m oss, llslandsm os.
koelheid.
ieing? suikerglazuur.

- Moods by m arks, goederen met
m erken aanduiden; - oneself witb,
zich vereenzelvigen m et; the marks
belng effaeed, l eould not - the pareel. ik kon niet uitlnaken wat voor

iei! ljsachtig,ijskoud Look /fg.),ijzig,
IJS....
idea,(denklbeeld,begrip,idee,gedachte, bedoeling; the -l! stel u voor!;
the - is ..., de bedoel
lng (het plan)
iS...; to convey an (some) - o1, een
(enig)denkbeeld geven van;to form
an - of,zich een voorstelling (
begrip)
Zeggen.
vorm en om trent; S0TnS'
.overzien;to idioln, idioom ,taaleigen;dialect.
gain an (a general) - of,zich een idiomatietally)?idiomatisch.
(algemeen) begrip vormen van; to idiosyneraey, lndividuële eigenaardiggive up (abandon,drop) an -, een
held (gesteldheid,neiging);loeal i.s
denkbeeld laten varen; to abandon
oftaste,specialevoorliefde(vooriets)
the - of ..., ook: er van afzien ...;I

van een bepaalde streek.

have no (notthe faintest,remotest, idiotictally)!idioot.
yaguest) ik heb (er)geen flauw idle adj.,nletsdoend,nietsom handen
ldee (van); zi
e ook entertain, ex- hebbende,niet aan hetwerk,werkechange c1)en bj,fixed, gather c), loos; lui; stil, stilstaand, -liggend;
suggest,e.a.
ongebruikt;braak;renteloos(v.kapitaal,reserve); ijdel,nutteloos,zonideza
l
a
d
j
,
i
d
e
a
a
l
;
i
d
e
ë
e
l
,
d
e
n
k
b
e
e
l
d
i
g
;
nw-, Ideaal; to realize an o een 1.
der effectl ongegrond (v.gerucht);
ledig,nietlg,nletszeggend (v.woorverwezenlijken.
idealism ,idealism e.
den,uitvluchtenz.);flauw,verlaten
idealist, idealist.
(v. markt); Ltechn-j niet werkend,
idealistie, idealistisch.
uitgeschakeld,buiten bedrijf; to be
idealize. idealiseren.
(Iie) -,stilliggen,buitenbedrijfzijn;
ideate, zich denken, zich een idee vorst
illiggen,uitdevaartzijn (v.schip);
o lie -, ook: braak liggen; to be
men van;een idee (ideeën)vormen. t
thrown
Nverkloos (zonder Nverk)
i
dem (c/gek.:id.),idem.
identic, zie identical.
velargesum sofDzoney
geryken;to ha
identieal,identiek,(volkomen)het-tde-)
(lY1ng) grote som men renteloos
hebben liggen; wheel,loswiel,tuszelfde,gelijk,gelijkluidend,-waardig
senrad; fzzœ-, nietsdoen, leeglopen;
(met, als, aan,with); under - cireumstances, onder gelijke omstap- away,verbeuzelen (v.tijd).
digheden; to be -ly the sam e, zn idl
eness,lediggang? enz., zie idle cdj.
geen enkelopzicht verschillen.
idler, leegloper, nletsdoener; busy -,
identifiable, te identificeren.
wie geaffalreerd doet.
identifieation, identificatie, enz-, zie idol, afgod Look ji
g.j, idool; (drog-,
identify; zie ook letter lIIc) en
schijnlbeeld.
mark c1); - card, legitimatiekaart; idolatroustly),idolaat.

idolatoidolatry, idolatrie.

Dl
van die fam ilie, datsoort,slag enz.

ignoram us,weetniet,dom oor.
ignoranee, onwetendheid, onkunde;
onbeke
ndheid (met,of); kom sheer
-, uit pure onkunde;we arein - as
to .
..,wijweten niet (het is onson-

dig geweest ...; --affected. slechtgezind, kwaadwillig; --assorted,

i1lc)c#j., kwaad:slecht;ziek;to 1al1
idolize? vertaflgoden.
if,indlen,als, zo,ingeval; ZJhe
j* t dan
(be taken) -.zlek worden;to eause
ook,(zo)a1;of;rarely - ever,zelden
(breed)- blood,kwaad bloed zetten;
of nooit; for this -reason, - 1or no
- eonduct,onbehoorli
jkoptreden (geotheh (alleen)reedpdaarom ;- not...,
dr
a
g)
;
e
l
f
e
e
t
s
,
na
de
l
ige (kwade)gevolgen; - fame, slechte reputatie;zo nlet - possible,zo mogelijk;
- so ...,zo ja,mocht dit het geval humour (temper),slecht humeur;zijn; an important, - unlooked for, m anagement, wanbeheer; - nature,
aspeet, een belangrijk?zij het ook
boosaardigheid;zie verderdj;zieook
onverwacht, aspect; zzd ook any en
aw ay,breeding, health,luck, office
anything.
c,)y.turn ha),weedznœ.,wind 1c1),e.a.
igneous, vuur..., v.achtig, vurig;vul- b)bQw.
,slecht,kwalijk,verkeerd;met
m oeite;to go - with,sleclltgaan m et
kanisch.
ignis fatuus t?ne.:lgnes fatui), dwaal(zijn voor);- got,- spent,zogewonnen, zo geronnen; to he - provided
l
i
c
ht
(
o
ok
j
i
g.
j
.
ignitable, ontbrandbaar.
with, slecht voorzien zi
jn van; to
ignite, ontsteken, (doen) ontbranden; take sonzething - (of a person),
in brand steken (geraken).
(iemand)iets kwalijk nemen; to be
igniter, ontstekingsapparaat.
(feel)- atease,zich nietop zijn geignition,ontsteking;ontbranding;gloeimak gevoelen;zie verder d);zieook
ing,gloeihitte;zie ook spontaneous;
fare ww.,use :),e.
a.
- coil, bobine.
c) znw., kwaad, kwaal; ramp, ongeluk, tegenslag;to speak - ol, kw aad
ignoble,laag,verachtelijl
t.ignobel.
spreken van.
ignominious (ze!#.), schandeli
jk, onterend;(geœ.)smadelijk.
d) samenst., --advised, onberaden,
ignomy, schandetlijkùeid), oneer, onverstandig; zie ook advised; they
smaad.
--advisedly ..., zijzijnzoonverstan-

bekendl...;1 was in (eomplete) - of
this transfer,dieoverdrachtwasmij
(totaal) onbekend;to keep in - of,

onkundig laten van.
ignorant. onwetend; onkundig; - of,
onkundig van, onbekend m et, niet

wetende...;- of(in) a subjeet,onbekend met (niet thuis in) een onderYVePP.
ignore, niet (willen) weten (kennen),
nege'ren, gren acht slaan op, niet
willen (inlzlen. ignoreren, wegcijfer
en,niettellen,voorbijzien;you may,
therefore,- our requesf,for ...,u kunt
'

ons verzoek ()1I1 ...dus a1s niet gedaan beschouwen;zie ook disrniss.
'qkeysM aandelen lm perial Chem ical
Industries, Ltd.
ilex, steeneik;ilex (
hulst).
ilk (
Schotl-),ofthat -,van detnlzelf-

detn)naam (plaats enz.);fgemeenz-)

Engels H andelsç
voordenboek

slecht bij elkander passend; --hal-

aneed, onevenwichtlg; --behaved,
ongem anierd, onbeleefd; --boding,
onheilspellend,niets goeds voorspel-

l
end (belovend); --bred, onopgevoed, onbeschaafd, ongemanierd; -e
oncertedyslechtoverlegd(beraamd);
-eonditionedy zie condition bj;
-eonsidered, zie x-advised; onbezonnen;--constructed,ziex-phrascd;
--eontrived, zie N-concerted; slecht
in elkander gezet,onoordeelkundig;

-disposed, slechtgezind tjegens,
towards);--famed,van slechterequ-

tatie,berucht;--fated,rampspoedlg,
ongelukkig, noodlottig; --feeling,

slechtegezindheid,kwaad bloed,vijandige stem ming;--gotten,onrechtm atig verkregen; --gotten goods

(wealth, gear) never prosperts),
k
walijk verkregen goed gedijt niet;
- - humour
ed, slecht Fehumeurd;
-informed, slecht ingellcht (op de
hoogte); --intentioned, met kwade
26

illation

imaginable

i02

bedoelingen;--judged,zisx-advised, illness, ziekte.
-lookinp ongunstig uitziend'
,lelijk; illogical, onlogisch; it is som ewhat bedenkelilk; --m annered, ongeto...,ook:hetisnletgeheeljuistom ...
m anierd, --m atehed, -m ated, zie illogicality,(
het)onlogische.
x-assorted;--natured,boos-,kwaad- 111th (zc!#.),slechte toestand.
aardig, hatelijk; --omened, onge- illumi
nantcdj.,verlichtend;znffz.,verlichtingsm iddel.
lukkig, ondel' ongunstige om standigheden begonnen, ongeluks...; Ill
uminate, verlichten fook jig.j; in-,
--phrased, slecht gesteld (uitgevoorlichten; licht werpen op Iook
jig-b
., ophelderen, toellchten? lkcht
drukt); --proportioned, slecht geproportionneerd; --reputed, zie
verschaffen om trent; illum lneren;
repute f
z/fJJ.; --seasoned, ongeverluchten Lookv.handschriftene.d.);
legen,ontijdig,nietvan pas,te onl
uister bijzetten aan; -d (street)
signs,lichtreclameborden;illuminatgelegener (kwader) ure begonnen
ing gas,lichtgas;i.g oil,lampolie.
(ondernomen enz.l; --starred, zie
N-om ened; --tasted. slecht van
sm aak; --tempered. hum eurig,
slechtgeluim d;--tim ed,ziev-seasoned; at an --tim ed m om ent, op
een slecht gekozen ogenblik; -t
reat,slecht behandelen;m ishandelen; --treatm ent, slechte behandeling; --usage, zie x-treatment; -use, zi
e x-treat'
: --will, kwaad-

illum ination, verlichting,enz.,zieillum inate'
,glans,luister.
illuminative,verlichtend;licht-...
illum inator, verlichter, enz., zie illum inate;verlichtingsmiddel.
illum ine&zie illuminate.

illus
ion,lllusie,(zinslbegoocheling,zinsbedrog;doorzichtigetulle;to beunder
no - as to ..., zich geen illusiem aken

willigheid'
, tegenzln, onwiltligheid); wat betreft....
vijandige gezindheid'
, to bear a illusive, gllusory: illusoir, denkbeeldig,
person an --will,iem and een kw aad
hersenschimm lg; bedriegli
jk, mis-

hart toedragen.
illation, deductie,gevolgtrekking.
illegal, onwettig, onrechtm atig.
illegaht
-y, onwettigheid.

leidend.
illustrate, illustreren'
, toelichten, op-

helderen, verduidelijken, veraanschouwelijken;-d(paper),illustratie,
illegalize,onwettig makpn.
geïllustreerd tijdschrift'
, -d postal
illegibility, onleesbaarheld.
eard tx4r?zdr.l,prentbriefkaart.
illegihle, onleesbaar.
illustmatiom illustratie, enz., zie illusillegitim aey, onwettigheid, enz., zie
trate; illustratie, plaat; (typisch)
illegitim ate.
illegitim ateadi.,onwettig;ongewettigd,

'

voorbeeld;a case in > an - in point,
een geval tqr illustratie, een voor-

onecht,buitenechtelijk;ffzfr,.,onwetbeeld (hiervan).
tig(onecht)verklaren'
,znw.,hastaard. illustrative. illustrerend, enz.,zf'cillllstrate; - of ...,toelichtend,verduideillegitimtatlize (zeld.), zie illegitimate
WW.
lijkend,een beeld gevend van.
illiheral,onedeltmoedigl; onvrijzinnig'
, illustrious,illustre,luisterrijk,vermaard.
im age znw-, beeld, beeltenis,afbeeldkarig,bekrompen,onvrijgevig.
llliherality,onedelheid,enz.,zieilliberal.
illieit, onwettigt ongeool'
loofd, verboden, clandestlen'
, - prolit, woekerwinst.
illimitable, onbegrensd.

sel, type; evenbeeld; toonbeeld; transmission, draadloze beeldoverdracht; çrzf&,., afbeelden, -spiegelen,

typeren; - to oneself, zich voorstel-

Jen (verbeelden).
illiteraey,ongeletterdheid;to plead (de- imagery, beeldlwerk); beeldspraak'
,
elareone's)-,verklaren niette kunge
ç
s
t
e
l
i
j
k
be
e
l
d.
im a<inable, denkbaar;all- dillieulties,
llen lezen of schrijven.
illiterate adj., ongeletterd; niet kunallemogelijkebezwaren;thegreatest
d.s -, de grootste b.n die m en zich
nende lezen of schrijven; znw.,ongeletterde;analphabeet.
denken kan.

im aginary
i03
im mobilization
im aginary,denkbeeldig,ingebeeld,im a- immedi
acy,onmiddellijkheid.
ginair;- prolit,imaginaire winst.
mmediate, onmiddellljk, ogenblikke-

imagination, verbeeldingtskracht),
voorstellingtsvermogen).
im aginative, vo1 verbeeldingskracht,
verbeeldingrijk; - power (laeulty),
v.skracht.
imagine,zich verbeelden (voorstellen),
zich denken; denken, van m ening
zijn;-1,stelu voorl;you ean readity
that...,u zultu licllt kunnen voorstellen, dat ....
-

imhibe,in-,opzuigen, (inldrinken, (in

icbh)
opneime
ookui/gl
#.
),imb
ib,erezn
im z
hi
ition,
n-,n oq
pz
ng,
enz.
ie.
im bibe'
, imbibitie.
imbrieate WW., dakpansgewi
jze leggen
(liggen);adj-,dakpansgewijzeliggend,

over elkander heenvallend.
imhroglio, imbroglio:warboel,verwarring,verwikkelde toestand.
imbue, drenken, verzadigen, verven

(met, with), doortrèkken, -weken,
dringen (van,with) fook jig.); -d
with,ooklvervuld (bezield)van (met).
-

im itability, navolgbaarheid.
im itable, navolgbaar.
im itate, navolgen, -bootsen, -m aken,
-doen, im iteren; worth imitating,
navolgenswaardig.
imitation, navolging,enz.,zie imitate'
,

imitatie, namaaktsell; nagemaakt,
im itatie...;in - of ..., in navolging
(naar het voorbeeld) van.

lijk,direct,dadelijk;naasttbij zi
jnd),
op handen zijnd; ,,dringend''
spoed'' (op enveloppe); zie ook immediately'
, my - neighbour, mijn
naaste buur;the - objectofourinquiry,heteigenlijke doelonzer(aan-,
nalvrayg;zie ook annuity, entry 1,
party,reply bgj.
immed
iately,, onmi
ddelli
jk, enz., zie
im m ediate'
terstond; - the goods
arrive, - uqon arrival of the gooée,
zodra (onmlddellijk nadat)de goederen zi
jn aangekomen; zie ook
executable.
immemorial, onheugli
jk, eeuwenoud;
from tim e -, sedert onheuglijke
tijden.
immepsp, onmetelijk, grenzeloos, oneindig; immens, ontzaglijk, enorm;
(gemeenz.'
)magnifiek,schitterend.
immensity, onmetelijkheid, enz., zie
imm ense.
immerse,in-,onderdompelen,(inldopen
(in,in); -d pipe, pijp onder water;
-d i
n (jig.j, geheel opgaand (verdiept,verzonken)in;bedolven onder
(moeilijkheden,schuld enz.).
im m ersion, in-,onderdompeling, enz.,
zie immerse'
, immersie'
, Lscheep'p.)
diepgang.
, ZHft
.
7.
immigrant adj., im migrerend'
im migrant.
immigrate,(doenjimmigreren (in,into).

im itative,navolgend,enz-,zie im itate;
- arts, beeldende kunsten'
, - ol ..., imm igration, im migratle; - quota, i.in navolging van, navolgend,naar.
contingent.
im itator,navolger,enz.,zie im itate.
imminenee, (het) dreigen (v.gevaar),
im m aeulate, onbevlekt, vlekkeloos;
d.
reigend gevaar.

onberispelijk.
van weinig (ofgeen)belang (betekenis), onbelangrljk; onverschillig; it
is (quite)-tous,het is ons(geheel)
onverschillig.
immateriality, onstoffeli
jkheid, enz.,
zie im material.
immature, onri
jp (ook jig.), onvolkomen;(ccroud-)ontijdig.
immaturity, onrijpheid, enz-, zie imimm aterial,onstoffeli
jk,niet-materieel;

imminent, op handen (zi
jnde),boven

het hoofd hangend, te w achten
staande,dreigend,imm inent'
,- danger, dreigend gevaar.

immiscibility, ontverlmengbaarheid.
immiscible,on(verlmengbaar.

im mitigable,niet te verzachten;onverm urwbaar.

immixture, (verlmenging; inmenging
(inzin),(het)betrokken zijn (worden)
(biJ,ih).
lnature.
immohile, onbeweegli
jk.
im m easurability, onmeetbaarheid; on- immobil
ity, onbeweeglijkheid.
immobilization,(hetjonbeweeglijk mametelijkheid.
immeasurable,Onmeetbaar;onmetelijk. ken,enz.,zie im m obilize.

imm obilize

i0i

impeccahle

immohilize, onbeweeqlijk maken, im- impairm ent, benadeling, enz-, zie im .
mobiliseren, tot stllstand brengen,
pair.
vastzetten; vasthouden, aan de cir- impalpability,ontastbaarheid,enz.,zie
zm palpable.
culatie Onttrekken (v.geld).
imm oderate, on-, bovenm atig, buiten- im palpable, onvoel-, ontastbaar (
.ook
sporig.
/fg.),nietlichtwaartenemen;impalim m oderatiom onm atig-,buitensporigpably fine,stof-,ragfijn.
impanel, zie empanel.
heid.
im m odesty onbescheiden'
, onvelvoege- imparitytongelijkheid,verschil.
impark, Insluiten, omheinen.
l
i
j
k.
im m odesty, onbescheidenheid; onwel- impart, m ededelen, geven, verlenen;
voegelijkheid.
bijbrengen (v. kennis); mededeling
immolate Ljig.), (oplofferen (aan,to). doen van; ftechn.) overdragen (op,
immolation (/fg.),opoffering;offer.
to);- eolour (flavour, etc.), kleur
im m oral. imm oreel.
(smaak enz.)gevrn (aan,to).
immorality,immoraliteit,(het) imm o- impartial,onpartijdlg. .
rele.
impartiality, onpartijdigheid.
mpartible, onverdeelbaar (v.boedel).
immortal,onsterfelijk Look fig.j,onver- i
im passability, onbegaanbaar-, ontoegankelijk.
immortality,onsterfelijk-,onverganke- im gpnke
lijkheid.
passable, onbegaanbaar, ontoeganlijkheid.
immortalize, onsterfelijk maken, ver- im ke
lijk.
passe, impasse.
eeuwigen.
immovability, onbeweeglijkheid, enz., impassibilitys ongevoeligheid,enz.,zie
zie im movable.
im passible;im passibiliteit.
immovable. Onbeweeglijk;onverander- impassible, ongevoelig,onaandoenlijk,
lijk, vast, onwrikbaar; onroerend, gevoelloos (voor,to),onbewogen.
vast;-property,-s,onroerend (vast) impassioned, hartstochtelijk,vurig.
goed,imm obiliè'n.
impassivw zie impassible; onverstoorimmune, immuun, onvatbaar (voor, baar.
impassivlty, zie impassibility,
from,against,to).
im m unity,im m uniteit, onvatbaarheid
stoorbaarheid.
(voor,from);vrijstelling,ontheffing im paste, om korsten (e
a1s) naet deeg;
(van,from);- from risk,vrijwaring
(tot deeg) kneden; r dik opleggen
van risico.
(v. kleuren,verf).
im m unization, im munisering.
lm patienfe, ongeduldt
igheid);-o1,afim m unize, imm uniseren, im m uun m akeer van, het niet kunnen dulden.
impatient, ongeduldig (wegens, over,
ken (voor,against).
im mure, op-,insluiten.
of); sterk verlangend, ongeduldig
uitziend (naar,for;om,te);afkerig
immutability, onveranderlijk-heid.
immutable,onveranderlijk;-economie
(van,of);to be - of,ook:nietdullaw s,o.e. economisclle wetten.
den (verdragen), moede worden.
imp,- thewingsof(zeld.j,versterken, impawn,yerpanden Look jig.j.
aeh. ln twijfel trekken,aanvechmeer kracht geven; - (out) (ze!#.), impe
ten;in discrediet brengen? verdacht
aanvullen,vergroten.
impaet z?zœ., slag, stoot (tegen, on, maken; laken; beschuldlgen (van,
against), schok, botsing; f&/f
z,-, in- of),aanklagen (wegens,with, of).
drijven, stoten, drijven,ddwen (in, im peaehable, aanvechtbaar, enz., zie
im peach; laakbaar.
into,in).
im pair,benadelen.schaden,schade toe- i
mpeaehment.(het)in twijfeltrekken,
enz.,zie im peach.
brengen,aantasten (ook v.kwaliteit,
gezondheid enz.),verminderen,ver- impeeeability, feilloos-, onberispelijkheid, im peccabiliteit.
zwakken'
,-ed effieieney, verm inderd
prestatieverm ogen.
impeccable,feillops,onberispeli
jk.

impecuniosity
i05
im pervious
impeeuniosity, geldgebrek; (
Cour
t
,
+
(
Dui
t
s
e
)
Ho
ge
Raad; geldelijk)
Onverm ogen.
folio, gropt-foliotpapier); - oetavo,
impeeunious, zonder geld; onbem idgroot-octavotpapier); - paper, imdeld, onverm ogend.
periaal(papier:22/'x 32//);-preferimpedanee (electr.j, impedans: inwenence (in Eng.b,heffing van verlaagde invoerrechten op goederen uit de
dige (schijnbare)weerstand.
koloniën; - valley cotton,sterk,langimpede, bemoeilijken,belemmeren,in
den weg staan,beletten?tegenhollden,
vezelig witkatoen (voorautobanden
verhinderen;- navigation,descheepen fijn naaigaren); zie ook gallon
vaart strem men.
en pea;znw., imperiaal (v.bus of
si
tj
e
ke
al=
onsN
tofpape
. r;-S,dikke
impediment, bemoeilijking, enz., zie
r
trui
g);pant
ook:

lmpede; beletsel (voor,to),impediment; - (in one's speeeh), spraak- im perialism . im perialism e.
ge
brekl to offer (raise) -s,hinder- im perialistie, im perialistisch.
palen ln den weg leggen.

im peril. in gevaar brengen.
im perious.heerszuchtig, aanmatigend'
,
impel, (aan-,voortldrijven,aanzetten, gebiedend, dringend.
voortbewegen: nopen,dringen (tot, im periousness, heerszucht, enz.,
im perious; dringendheid.
om,to);the -lingforeesbehind this
eampaign, de stuwende krachten i
mpe
rishability, onvergankelijkheid,
achter deze cam pagne.
enz.,zie im perishable.
impedim ental, belemm erend.

impellent adj., (aap-, voortldrijvend, impe
shab
ganke
ijk;
slijrti
ba
arl
,e,nionve
et ar
an
bel
de
rf Onve
Onder
renz., zie impel; drijf...;znw-,drijfkracht,-veer,voortstuwende ltracht.
hevig.
, absolute m acht,
impend, hangen (boven, over) (gew. im perium, imperium '
opperm acht.
jig.l)boven het hoofd hangen,voor
de deur staan,dreigen,naken;-ing
danger, zie imm inent; the danger

im perm anenee, O duurzaam-, onbestendigheid.
-iny over him,het gevaar dathem im perm anent, onduurzaam , onbestendig.
drelgt (boven het hoofd hangt).
I
*m pendenee,im pendency,zfcim m inence. im perm eahility, ondoordringbaarheid
im pendent, zie imm inent.
voor,to).
im penetrability, ondoordringbaarheid, im (
perm eable, ondoordringbaar; - to
enz., zie im penetrable.
air (water),lucht-twater-ldicht.

impenetrable, ondoordringbaar (voor,
to, by); ondoorgrondelijk; impenetrabel;ongevoelig,nietvatbaar(voor,
to,by).
im penetrate, diep dö6rdringen in.
imperative,gebiedend, (gebiedend,absoluut)noodzakeli
jk,een gebiedende
eis,verplicht (voor,on,upon).

im pereeptible, onm erkbaar, nietW aarneem baar.
im percipient, niet w aarnem end.
im pereipience,gebrek aan waarneming.
imperleet, onvolkomen, onvolm aakt;
onvolledig; gebrekkig; voorlopig (v.

impersonal. onpersoonlijk; - aeeount,
onpersoonlijke rekening.
impersonate, verpersoonli
jken; VOOrstellen, vertolken.
impersonation,verpersoonlijking.
im pertinenee, im pertinency, onbeschaam dheid, enz., zie im pertinent.
im pertinent,onbeschaamd,im pertinent;

niet op zijn plaats,ongepast,ongeri
jmd;niet ter zake dienend; - to,
geen betrekking hebbende (nietvan
toepassing) op; would it be - to

ask ...1,als het nietonbescheiden is,
m ag ik dan vragen ...?
douane-aangifte).
im perturbability, onverstoorbaarheid.
im perfection, onvolkom enheid, enz., im perturbable, onverstoorbaar.
zie imperfect'
, gebrek.
impervious,ondoordringbaar(voor,to);
im perforate? niet doorboord, ongeperontoegankelijk, niet vatbaar, doof

foreerd (znz.v.zegels).
imperialc#j.,keizerlijk'
,rijks...,Brits;

(voor,to); - to air(water),zie im perm eable.

imperviousness
i06
imperviousness, ondoordringbaarheid,
enz., zie impervious.
impetuosity, onstuimig-, heftigheid.
impetuous, onstuim ig,heftig.

important

meer)aannemen (eronderbeqrijpen),
vooronderstellen;betekenen,lndirect
(
bedektelijk) te kennen geven,aanduiden; zie ook im plied; that does

impetus, stuw-, drijf-, beweegkracht, not - that .... dit wil niet zeggen,
dat ..., zie ook intend; as the nam e
stoot fook /fg.); aandrang, -drift;
vaart, (hoge)vlucht; to give an (a
i
mylies,gelijk de naam (reeds)aanduldt.
fresh)-to,een (nieuwen)stootgeven
aan .
lmpollcy,(het)onpolitieke(ontactvolle,
impinge, stoten, slaan)botsen (tegen,
onyerstandige).
om upon) L
ook jig.j;- (uplon,ookL im polite, onbeleefd.
raken.
im politeness, onbeleefdheid.
im pingem ent, botsing, enZ., Zl
.
e lm - impolitie, onpolitiek, ontactvol,onoorpinge.
deelkundig.
im plaeahility, onverzoenli
jkheid.
lmponderability, onweegbaarheid Look

imylaeable,onverzoenlijk,onverbidde/ï#.).
lljk.
imponderable adj., onweegbaar Look
implant,(inlplanten (in,in),zaaien (ook
/ïg.);znw.,-s,imponderabiliën.
/ïg.); (inlprenten (in?in).
lmport ww., invoeren,importeren (in,
implantation,(inlplantlng,enz.,zieiminto); betekenen, inslulten, inhouplant.
den,w illen zeggen;te kennen geven,
implement znw., (stuk) gereedschap, vanbelang zijnvoor,aangaan,raken;
m eubel,kledingstuk enz.;uitvoering,
zie ook prohibition; znw., invoer,
im port; betekenis, inhoud; belang,
nakoming (v.contract,verplichting,
belofte);-s,gereedschap,materiaal.
,
gewicht; -s, invoertartikelen,-prowerktuigen; uitrusting;ww., uitvoeducten),importen,(het)ingevoerde;
ren,nakomen; aanvullen.
im pletion, vulling, volheid.

artieleof-,- artiele,invoerartikel;husiness, zie 'w trade; - eertilieatw
zie- permit'
, - duty,i.recht;- goods,
i.artikelen;- harbour,i.haven;- list,

implieate znw., (het) in iets (daarin)
opge
slotene, uit iets (daaruit) volgend; œfc., verwikkelen; insluiten;
i
mportlijst'
,-merehant,zieimporter;
- permit,i.vergunning;- restrietion,
omvatten; (verlwikkelen (in,in),bebepe
r
ki
ng
van
den i.,ooklcontingentrekken (bij,in,in).
tering; - trade, i.handel; - value,
implieatiom verwikkeling, enz-, zie
i.waarde.
lmplicate (<zm.; implicatie; (stilzwijgende)gevolgtrekklnq (conditie);by im portable, invoerbaar.
-, stilzwijgend, impllcite, indirect. impprtanee, belangtrijkheid), grwicht
implieative, - (01),insluitend.
(-lgheid),im portantie,betekenls,nut;
implieit, stilzwijgend, s. aangenomen
gewichtigdoenerij(gcœ.:self--);nothi
ng of any -, niqts van belang; ol
(er in begrepen),implicite; onvoorwaardelijk, onbeperkt, onbegrensd, llrstt-rate) -, van het hoogste geblind (v.vertrouwenl;zieook underwicht (voor,to);of little (great) -,
s
t
and
h
)
e
n
t
r
us
t
bj
.
van weinig (groot)belang (gewicht);
implied,ingesloten,enz.,zieimply'
,on(a matter) ofmixlor (seeondary) -,
uitgesproken, stilzwijgend, vanzelf
van ondergeschikt b.; ookkbijzaak;
sprekend,indirect (daaruitvolgendl;
ol paramount (essential, vital, the
- eondition (eonsent, undertaking), utmost) -,van het allerhoogste b.
stilzwijgende voorwaarde (toestem(gewicht); to attach - to,b.hechming, verbintenis enz.); zie ook
ten aan; zie ook outstanding c#j.,
primary,urge.
understand è).
implore,smeken (om,for); afsmeken; important,belangrijk,van belang (geimploringtly),smekend.
wicht,betekenis) (voor,to);imporim ply, insluiten, -houden, m edebrentant;gewichtigtdoend);- news?begen,impliceren;stilzwi
jgend (zonder
langrijk nieuws.

im portation

i07

impresgion

opsluiten (a1s)in een schutsimportation, import (ook /ïg.); (het) impound,
kooi;confisqueren,beslag leggen op.
invoeren, invoer; -s, artieles ol -,
, uitputten, uitinvoertartikelen, .-producten), im- impoverish, verarmen'
porten;port of -, lnvoerhaven.
mergelen (v.d.bodem).

importep importeur.
im poverishm ent, verarm ing, enz., zie
im poverish.
importunacy, opdringerigheid, enZ.,
impraeticability, onuitvoerbaarheid,
zie im portunate.
enz.,zie im practicable.
Importunate, lastig, dringend,zich opdringend,opdringerig.
impraeticable, onuitvoerbaar (ook v.
importune, lastigvallen,(
voortdurend) order, limiet, plan), niet voor uitaanhouden (
bij).
voering vatbaar, ondoenlijk, onimportunlty.lastigheid, lastig aanhoumogelijk; onhandelbaar fook v.perden; (overllast;opdringerigheid.
soonjkonbegaanbaar,ontoegankelijk.
impose,opleggen;leggen (op,on,upon); im praetieal, Amer. voorl unpractical
en im practicable.
heffen (van,on,upon);opmaken (v.
zetsel);zieookimposing;-on,heffen im pregnability, onneem baarheid,enz.,
van, leggen op (v.kosten,rechten, zie im pregnable.

belasting),opleggen (v.verplichting, impregnable, onneembaar (ook /ïg.);
boete, geheimhouding, beperking);
onaantastbaar,onomstootelijk;-to,
bestand tegen.
imponeren; - an emharFo OR1, beim pregnate adj.
, (belzwangertd) (van,
s
l
ag
l
e
gge
n
op
(
e
e
n
s
c
hl
p)
;
t
he
risk on, het rlsico afwentelen op; met,with);doortrokken (van,with);
W W ., bevr
uchten, doortrèkken Look
upt
on),bedriegen,misleiden,beetnpm en;in dehanden stoppen;m isbrulk
jig.j,drenken,impregneren,verzadimaken van (iemands goedheid enz.). gen (met,van,with).
im posing, im posant, im ponerend, in- im pregnation, bevruchting, enz., zie
impregnate çf7fc.; im pregnatie.
drukwekkend;veeleisend;bedrieglijk;
- stone (table) fdrukk.t,vorm-,cor- impreseriptiblw onverjaarbaar, onverrigeersteen.
vreemdbaar (fnz.v.recht).
im position, oplegging; belasting, lm press znw., in-, afdruk, afdruksel,
rechtten); heffing (v. rechten, bestempel (ook jig.t,stempeling; ww.,
(in-,afldrukken;stempelen Lookjig.),
l
astinglà bedrog, m isleiding; vgl.
verder lmpose.
zijn stempel drukken op Look /ïg.);
inprenten;indruk maken op,treffen:
impos
sibility,onmogelijkheid; it is an
utter -, het is te enenm ale onimponeren;he(it) -es me as ...,hiJ
moge
l
i
j
k;
t
o
r
e
al
i
z
e
t
he
of
,
het
(
het)maaktopmijden indrukvan ...;
o.e inzien van.
- (
unllavourably,een(onlgunstigeni.
m aken op; to be lavourably -ed by,
impossible, onmogelijk; (gemeenz.jonmogelijk: onuitstaanbaar,bespotteee
ngunstigeni.krijgen(hebben)van;
- s
om ething upon a person. iem and
lijk, overdreven enz.; it is - forus
i
e
t
s inprenten.op hethartdrukken;
to ...,hetis ons o. - of aeeeptanee
(adoption) (zeld.),o.te aanvaarden.
upon one the neeessity of (to) ...
impost I (eerou#.), belasting, impost.
(the need for...),iemand wijzen op
impost II? im post bovendeel van
denoodzakelijkheid (hem den.onder
draagpljler.
het oog brenjen)...; - one's views
impost III tx4r?zcr.l, classificeren (van
upon, zijn mening opdringen aan;
- with, doordringen van;to be -ed
invoeren)terbepaling vandeinvoerrechten.
impostor, bedrieger, oplichter.
imposture, bedrog.
impotenew im poteney,onm acht,m achteloosheid, onvermogen.
impotent, m achteloos, enz., zie im potence.

with the neeessity of...,denoodzake-

lijkheid inzien (doordrongen zijn van
de n.)...;zie ook stamp h).
impressible,zieimpressionable.
impression, (het) ln-, afdrukken; indruktsel), afdruktsel); stempel Look
/fg.);oplage,(onveranderde)uitgave,

Arj
lmpsn,
impressionable
i08
vgl.edi
t
i
on;
(
,
make
n;
s
t
i
j
ge
n
(
i
n
pr
i
j
s
)
;
(
Ame
r
.
jolltjk.j
,indruk,impressie'
,
idee, dunk, opl
nie; fair -t-sheet),
ginnen,bebouweni-(uplon aequaints
choonve1(drukk.j;thereisagrowing
ance,bijnaderekennismakingmedellen'
, his health is nluch -d, he
that...,deindruk(opinie)wintveld, va
is m uch improvlng in health, Zi.1n
dat...; the - conveyed to anyone
reading your telegram ? de indruk
gezondheid gaatgoed vooruit;- the

dien uw telegram op lemand m oet

m aken;to gain the - that...,den i.

krijgen dat...;to make a(n) (un)favourable - (upon, on), eert (on)gunstigen i.maken (op);tomaketheof...,den i.maken van...'
,to be under
the - that@*@; ln de mening (
onder
den i.)verkeren,dat...; zie ook get
away from ,remove c),wax lc).
im pressionable, vatbaar voor indrukken,ontvankelijlt.
im pressive,indrukwekkend.
imprest, voorschot (voor in staatsdienst te verrichten uitgaven).
im prim atur,imprimatur:verloftot(
af)im dr
prukke
im is,n;
in(/
de
fg.)sanctie.
allereerste plaats.
imprintznw.,iudruk,afdruktsel);stempe1 (ook jig.t;naam enz.van drukker of ultgever op titelblad ofachter
in boek Look:printer's ojpublisher's
dr
ukke
, se
tn
emin,
pel
n
-); fçz(
JJ.yin-,onaf(
in)
,prn'
ent
ienfook jig-j;

occasion (opportlznity) fveroud. 0/
dial.),de gelegenheid benutten (te
baat nemen);prices have materially
d,deprijzen zijn aanmerkelijk verbeterd; - away (out ofexistenee),
(winst, voordelen enz.) doen verdwijnen doorverbeteringen enz.;by
these radiealm easures you are likely
to - away the sm all profit, door
zulke drastische m aatregelen loopt
u de kans, ook de geringe winstweg
te werken; - into, verbeteren tot;
benutten als; the generaldepression

waj -d by them into an excuse for

elaim ing an extension of eredit, de
m alaise moesta1s m otief gelden voor
hun verzoek om credietverlenging;

(uplom (nog) verbeteren, (nog)

overtreffen;this eannot be -d upon,
dit valt niet te verbeteren; every
eflort. will be m ade to
(uplqn
these eonditions, W jJ
* zullen alles ln
het werk stellen Om nOg gunstiger
prenten.
voorw aarden te bedingen.
im prison, gevangen zetten;- for debt, im provem ent, verbetering, enz., zie
im prove;beterschap:vordering,voorgijzelen.
im prisonment,gevangenzetting,gevanuitgang; (prijslstijglng; hoger bod;

genschap;- for debt,gijzeling.
improbabiht
-y, onwaarschijnlijkheid.
improbable,onwaarschijnlijk;highly -,
zeer (hoogst)o.
improbity,oneerlijkheid.
impr
omptu a% .en bQ'w.,onvoorbereid,
voor de vuist,geïmproviseerd;znw.,

an - (uplon the materialhitherto
used, een v.ten opzichte van (vergeleken met) het tot nog toe gebruikte m ateriaal;these ligures show
a marked - (uplon (as eompared
with) ...? deze cijfers vertonen een
aanzienll
jken vooruitgangvergeleken

im provisatie.
T'
net ....
improper, ongeschikt;ongepast, onbe- improver,verbeteraar; volontair.
tamelijk'
,onjllist;- navigation,ver- improvidenee, gebrek aan voorzorg,
keerd varen;- use,ongeoorloofd geenz., zie im provident.
bruik.
improvident,zondervoorzorg,nietvoorim propriety! ongeschiktheid, enz., zie
uitziend:zorgeloos;niet spaarzaam.
improper.
improvisatxon, lmprovisatie.
im provability, vatbaarheid voor ver- im provise, improvlseren.
betering;bebouwbaarheid.
im prudeneet onvoorzichtigheid; onbeim provahle,voor verbetering vatbaar;
zonnenheld; gem is aan goed beleid;
bebouwbaar.
zie ook prudence.
improve,verbeteren,betermaken (wor- imprudent,onvoorzichtig;onbezonnen.
den), verbetering ondergaan,voor- 'qm ps'', aandelen lmperial Tobacco
uitgaan;verhogen,veredelen,vervolCo. Ltd.

imapudenee
109
ixl
im pudence, onbeschaam d-, schaamteis er toe in staat, het zit *
In hem ;
loosheid.
there is not m ueh - him ,erzitniet
im pudent,onbeschaam d.schaam teloos.
veel bij; to he - it, er bij betrok-

impugn, bestrijden, betwisten, aanvechten.
impugnable, bestrijd-, betwist-, aallvechtbaar.
impugnation,impugnment,bestrijding,
enz., zie im pugn.
im puissance,m achteloosheid.
impulssant. m achteloos.
im pulse, aandri
jving, -drift, -drang,
prikkel, spoorslag; opwelling, im ,to aet
pulstie);stoot;ook = im petus'
on the - ofthe mom ent,een ingeving
volgen zich door de i.van hetogen-

blik lzenleiden;to givethefirst-

to,den eersten stoot geven aan.

impulsioxb zie impulse en impetus.
impulsive, aandrilvend; voortstuwend,
stuw-.-,drijf...;impulsief.
impulsiveness! aandrijving, enz-, zie
im pulsive; lmpulsiviteit.
im punity,straffeloosheid;with -,straffeloos.

impure,onrein,onzuiver (ook Iig-t.
im purity,onrein-,onzuiverheid (
ook/ïg.).
im pqtability, - to, vgl. im putable.
im putablw - to, toe te schri
jven (te
wijten) aan,enz.tzie impute.
imputation? aantijgzng,beschuldiging,
toerekenlng,verwijt.
.

lm putative,toegeschreven,-gedicht;beschuldigend.

impute, - to, toeschri
jven (aan) (ïnz.
in ongunstigen zin),wijten (aan),toerekenen,tèn lasteleggen,toedichten.
in c) voorz.,in,naar,bl
J,volgens,aan,
op,met,over,bijhet;betrokken bij;
te (vôör namen van grote steden
ofeigen woonplaats,vgl.at);- loading (unpaeking, etc.) the goods, bij
he
t laden (uitpakken enz.); to save
a little - earriage, iets op de vracht
uitwinnen; a suit - blue e10th, een
costuum Van blauw laken;simple eonstruction. eenvoudig van sam en-

stelling;- three (a few,ete.) days,
over drie (enkele enz.) dagen;
extenso,in extenso;- form a pauperis, zIc pauperis'
, f 5 -'gold, E 5
aan goud; one - a hundred, éen
' op

de honderd; he has it (it is) him, hij is er de man voor, hij

ken zijn;totdeingewijden behoren;

er achterzitten; mededoen, -tellen,
in aanmerking kom en,kans hebben;

not to be - with, niet halen bij;
there islittle(notmueh, nothing) it? er zit niet veel (niets)in, er is
nlet veel (niets) mede te bereiken;
there is nothing - it, ook:er steekt
niets (geen kwaad) achter; there is
m oney - it, e: is geld m ede te verdienen; there is som ething that,
daar is we1 iets van aan; - itself,

op zichzelf;thefinestthing -jewellery, het m ooiste op het stuk van

juwelen;tosulfer-money,geldeli
jke
schade lijden; correeted - pencil
(ink),metpotlood (inkt)verbeterd;
- re,zie re;to pay ...- taxes....aan
belasting betalen;- that,om dat,inzoverredat,in aanm erking genom en
dat; these doeks have an additional
advantage - thatthey ...,bovendien
hebben deze dokken nog het voor-

deel, dat zij...;incorrect - that...,
in zove
rreonjuist,dat...;thereports
- that***5 de beri
chten komen
h
ay
re
e
lerin overeen dat ****it is superiqr
- t
hat it i
s (in being) ..., het is
beteromdat (inzoverre dat) het...;
light - weight, licht van gewicht;
zieook al1h),indebted,ten,e.a.
bj:(jœ.,(naar)binnen;thuis,op kantoor enz.;aantgekomen),binnentgekomen) (v.trein, schip); aan (het
bewind);aan (v.vuur,lichtlàin de
mode;fruitis-,hetisnudetljd van
vruchten, de nieuwe oogst (van
vruchten)is er;is the manager -T,
is de directeur op kantoor (thuis)?;
with the woolly side-sm etden wolligen kantnaarbinnen'
,- andout,in en
uit,afen aan;door en door; --andout policy, weerhaanpolitiek; - be-

tween,ertussentin);to be- by purchase (jur.),bezitterzijn doorkoop;
to be - for it,er aan vastzitten;,,er
bij''zijn;we are - for a busy time,
er
wacht ons een drukke tijd;to be
- for, ookk m eedoen a
an; (medeldingen naar; to be (keey) - wi
th,
op goeden voet zijn (bligven) met;

inability

i10
inaugurate
lnanlm ate, ollbezield,levenloos; loom ,

zieookal1c),breed wzf
<.,death,tidec).
c) znw., the -sand outs, alle hoeken
en gaten, bochten (geœ. jig.).
, de
regerende en de oppositiepartij'
, de
finesses.
inability,(het)nietin staatzijn,onverm ogen; the delay is due to our to ...,de vertaring is toe te schrijvrn aan het felt,dat wij niet konden (kunnen)...,we regret our - to
be of serviee to you,het spijt ons,
datwijunietvandienstkunnen zijn.
inaeeessibility, ongenaakbaarheid,enz.,
zie inaccesslble.

inaeeessible, ongenaakbaar Look jig.j,
ontoegankelijk,moeilijk tebereiken.
inaeeuracy..onnauwkeurigheid;the invoiee eontains som e i.s, de factuur

bevat enkele onjuistheden.

lnaeeurate, onnauwkeurig.
inaetion,werkeloosheid,stilstand,rust;
traagheid.
inadive, werkeloos, inactief, passief;
traag; loom , stil, flauw (v.markt);
eolfee at late priees, koffie traag

flauw,traag (v.markt).
inanition,leegte,uitputting (ïnz.door
ondervoedingl;(/fg.)gebrek aanstof.
inanity,ledigheid,enz.,zie inane; zinledig gezegde.
inappeasable, zie unappeasable.
inappellahle, inappellabel,nietvatbaar

voor hoger beroep.

inapplieability,ontoepasselijkheid,enz.,
zie inapplicable.
inapplicable, ontoepasselijk, niet van
toepassing (op,to),onaanwendbaar,
ongeschikt (voor,to):
inapposite,ontoepasselilk,nietvan pas.
inappreeiable, (uiterst) gering,nauwelijksmerkbaar,teverwaarlozen;niet
te schatten, onwaardeerbaar.
inappreeiation,gebrek aan waardering.
inappreeiatire, niet w aarderend.

inapprehensible,niet te begrijpen (bevatten).

inapproaehable, zie unapproachable.
inapproprlate, ongeschikt,ongepast.
inappropriateness, ongeschikt-, ongepastheid.
t
e
ge
n
vo
r
i
ge
pr
i
j
z
e
n.
inaetivity, werkeloosheid, enz.,zie in- inapt, ongeschikt,slecht gekozen,niet
active; slapte; traagheid, gedrukte
ad rem ; onbekwaam ,onhandig.
inaptitude, ongeschiktheid, enz., zie
stemming (v.markt).
inydequacy,onevenredigheid,enz., zie
inapt.
lnadequate.
inartieulate, niet gearticuleerd, ondui-

inadequate,onevenredig (aan,met,to);
onvoldoende,ontoereikend;-paeking
(supply), onvoldoende verpakking
(aanvoer).
lnadhesive,nietklevend (aanhangend).
inadmissibility,onaannemelijkheid;ontoelaatbaarheid.
inadmlssible,onaannemelijk;ontoelaat-

delijk:onverstaanbaar.

inartiliexal! onartistiek; ongekunsteld,
natuurlilk.
inartistie, onartistiek.

inasmuch, - as, aanqezien, vermits;
(peroud.)voorzover,ln zoverre (als).

inattention, onoplettendheid;- to,het
niet letten op; - to duty, plichtverbaar.
zuim .
inadvertence, inadverteney, onacht- inattentive, onoplettend;
to, niet
zaam heid, enz., zie inadvertent;
lettend op.
through -, zie inadvertently.
inaudibility, onhoorbaarheid.
inadvertent, onachtzaam ,onoplettend, inaudible, onhoorbaar.
onnadenkend, zorgeloos; onopzette- inaugural, inaugureel, inwi
jdings...,

lijk,onbewust;-ly, per abuis.
inalienabiliî, onvervreemdbaarheid.

intree...; - address (speeehlr openings-!inauguralerede;- festivities,

inalienable, onvervreemdbaar; - right,
inwljdlngsfeest.
o.recht.
inaugurate, inaugureren, installeren;
inalterahility,onveranderlijkheid.
inwijden, inhuldigen, openen; onthullen; op touw zetten; a new serinalterable, onveranderlijk.
inane adj., ledig; (zinlledig, zinloos, viee has been - d to *@*; er is een
onzinnig;znw.,the > deledige ruim nieuwe dienst in het leven geroepen
te, het niet.
Om

inauguration
i11
incidenee
inauguration, inauguratie, enz.,zie in- i
neendiary cdj.,brandstichtend,brand
augurate.
..., aa
ngestoken;(/ïg.)opruiend;znw.,
inauguratory, zie inaugural.
brandstichter;(/fg.)opruier.
inauspieious.onheilspellend,ongunstig, i
neense Iznw.,wierook fookjig.);çpw,.,
ongelukkig, weinig goeds voorspelbewieroken (ook/ïg.).
ineenseII,vertoornen,woedend m aken;
lend.
inhoard (
scheepvLt, binnenboordts); t
l against (at,with), woedend op;
eargo, lading In het ruim ; - plank,
d at(by),gebelgd over.
ineensory, wierookvat.
tussenweger.
inborm inbred. aangeboren,ingescha- ineentive adj.,aansporrnd,prikkelend;
znw.,aansporing,prlkkel,drijfveer.
Pen.
ineeption,begin,ontstaan,opzet;mills
breed ww.
i
nhr
e
e
dt
i
ng)
,
z
i
e
inealeulabillty, onberekenbaarheid.
ereeted atthe - ol the boom .fabrieinealeulable, onberekenbaar (ook fi
g-,
ken,opgerichtzodradehoogconjunc-

v.gevolgen enz.).
ineandesee,(doen)Floeien.
ineandeseenee,gloellng (ook jig.),(witte)gloeihitte.
ineandeseent, gloeiend fook jig.j, wit-

tuur lntrad; from -, per ingangsdatum ;he had been assoeiated with

the eoneern lrom its -,hijwasvan

het begin af aan het concern verbonden geweest.
gloeiend,gloei...;schitterend;- burn- ineeptive, beginnend,aanvangs....
er, lamp, light, m antle, gloeibran- ineertitude, onzekerheid.

der,-lamp,-licht,-kousje.

ineapability, onbekwaamheid, enz.,zie
incapable.

lneessaney, (het)steedsvoortduren.
lneegsant, aan-, onophoudeli
jk,voortdurend.
Ineh I (
.a
jgek.:in.,##),Eng.duim (2?5i
cm);every -,op en top;ifyou give
him an - he willtake an ell, geeft
ge hem een vinger, dan neemthij
de gehele hand; not to yield an -,
geen duimbreed wijken; - by o by
-e
s, (by) -meal, stukje bij beetje,
voetje voor voetje;to an -, precies,
op eenhaarl- board,eenduimsplank;

incapahleadj.,onbekwaam,ongeschikt;
incaqabel;onbevoegd (tot,of);-of,
niet ln staat om (tot),niet kunnende ...;nietvatbaarvoor(verbetering
enz.);znw.,onbruikbaar persoon.
ineapaeitate, onbekwaam (ongeschikt)
maken (voor, for; tot, for, from
...i
ng);onbevoegd (verklaren)(voor,
tot,for,from).
- rule, dlllmstok; - tape, d.m aatineapaeitation, (het) onbekwaam maken,enz.,zie incapacitate.
band; zie ook stuffznw.
ineayaeity, onbekwaam-, ongeschikt- ineh 11 (ïnz.Schotl.j,eilandje.
held; onbevoegdheid.
incareerate,gevangen zetten,opsluiten

inehm aree elause,bepaling in zee-assurantiepolis,dat hetrisico ook schade
insluitontstaan door nalatigheid van
Look /ïg.).
kapitein of bem anning of door verineareeration, gevangenzetting,opsluiborgen gebreken aan casco, m achiting.
inearnate adJ'., vlees-gew orden, geïnneS enz.
carneerd'
, avarice -, de geïncarneer- inehoateadJ'.,pasbegonnen,in heteerste stadium , aanvangs...; onvolkode gierigheid,de g.in persoon;œœ.,
incarneren,belicham en, verpersoonmen;onrijp(v.theorie);-instrument,
ondertekend, doch slechts gedeeltelijken.
inearnation, incarnatie, belicham ing,
lijk ingevuld document(fnz.wissel);

verpersoonlijking.

fcœ. (zc!#.),(doen)aanvangen.

Zaam .

het vallen (v.lijn,lichtstraal),inval,
zi
e ook angle 1;invloed,gevolglen),
inwerking;whatis the - ofthe taxl,

inehoation, aanvang.
inease, zie encase.
incast, toegift.
inchoative, aanvangs..., begin....
ineautious, onvoorzichtig, onbedacht- ineidenee,(het)vall
en,raken,treffen;

ineendiarism,brandstichting'
,(/ïg.)opruiïng.

ineognizant
incident
i12
Avie treft deze belasting,op wie zal ineline znw.,helling,hellend vlak;çfzœ.,

(doen) neigen,buigen, (overlhellen,
zij drukken?;its- upon the general
geneigd zijn (tot,naar,to),neiging
situation,dewijzewaarop hetden alvertonen (tot,to); - lower,omlaag
Yemenen toestand
bei
'nvloedt.
an (v. prijs): -d plane, hellend
lncldent adj., (inlwa
llend (op, upon); ga
vlak;this eolour -sto red,deze kleur
gebeurlijk'
, tf
gcrou#.l, zie incidental
adj.è - to, zie incidentalto; znw., zweem tnaarhet rode;to be -d to ...,
neigd (genegen zijn)om;lusthebiets bijkomstigs; voorval, incident; ge
ben tot, aanleg hebben voor; to he
episode;servituut.
incidental adj*; toevallig, bi
jkomstig, little-d to...,weiniglusthebben (er
i
nci
de
nt
e
e
l
,
bi
j
.
.
.
,
'
-l
y,
o
o
k:
terloops; weinig voorgevoelen)om...;person-l
ally Iam -d tothink ...,ik voormij
y,..., terloops zij nog opgemerkt
geloof ..., to be favourably -d
dat...'
,-cause?bij-oorzaak;-eharges
towards ..., gunstig denken over.
(expenses),bilkomende (onlkosten;rem ark, terloops gem aakte oplner- inelinom eter, inclinatorium .
king; - to, verbonden (eigen) aan, inelose, zie enclose.
er
behorend bij, samenhangend (ge- indude, insluiten, be-, om vatten;
paard gaand)met,verbandhoudend
bijdoen; (er in) Opnem en; m edem et; the risk - to ..., het risico
rekenen, -tellen, er bi
jtellen;ineludin< ..., ook: waaronder, o.m ., zelfs
ve
r
bonde
n
aan;
z
nw.
,
bi
j
komq
t
i
ghe
i
d;
...; (
all) eharges -d, ineluding aIl
s, ook = - charges (expenses).
incinerate, (tot as) verbranden, Ver- e.g, (a1le) kosten inbegrepen, met
nbegrip van (alle)k.;the members
l assen.
as),ver- i
present -d ..., onder de aanwezige
ndneration,verbranding (tot
leden bevonden zich ...;packing -d,
assing.
ineinerator, verbrandingsoven.
ineipienee,incipieney,begin.
ineipient, beginnend, in een beginstadium verkerend, aanvangs...; -

stage?beqinstadium.

ineise, znsnnden, kerven; graveren.

inclusief verpakking; to be -ll in,
soms:vallen onder;-t
l therein is ...,
daarin is begrepen...; please - this
am ount in your nextremittance,ge-

lieve ons ditbedrag bijuw volgende
rem ise te doen toekom en; zieook as

om en up to.
ineision,insnijding,kerf,snede,incisie'
, inefrlus
ion, insluiting, enz.,zie include'
,
scherpte.

ine
nei
sive,(inlsnijdend,scherp fook/#.).
itation, aansporing,enz., zie inclte.
ineiteyaansporen,prikkelen,aanzetten,

a speeifieation for - in the agreem ent, een specificatie welke in de
overeenkomst m oet worden opge-

en .
opwekken;opzetten,aanhitsen (om, inenom
lusive, insluitend, inclusief; alles
t
o
t
,
t
o)
.
ineitexnent, aansporing, prikkel, enz-,
inbegrepen;both days- , beidedagen
zie incite.
inbegrepen;(from) pages 1 to 25 ineivility, onbeleefdheid.
(afgek. inel.), (van) pag.1 tOt en
met 25; - price (rate,terms),prijs
in-elearingts), (ontvangst der) door
m iddel van het ''Clearing-H ouse''te
(tarief,premie:voorwaarden)waarin
allesbegrepen ls; - of,inclusief,m et
Verrekenen Cheques enz.van andere
inbegrip van,in-, daaronder begrebanken;vgl.out-clearingts).
pen; to he - of, om vatten,insluiten;

lnelem ency,guurheid,enz.,zie inclem ent.

inclement, guur,koud,streng (v.klimaat,weder);fveroud.)onmeedogend.
inclinable,geneigd,gezind(om,tot,to).
inelination, hellingtshoek); inclinatie;
neiging (tot, to, for); genegenheid
(voor, for), geneigdheid;- to huy,
kooplust;zie ook evince.

- of paeking, inclusief verpakking.

incognito bl
jw.en znw.fajgek.;incog),
incognito.
ineognizable, ont
herlkenbaar.
onbekendheid, enz., zie
ineognizance,
incognizant.
ineognizant, onbekend (
met, of); Onbewust.

ineoheTenee
i13
ineonsequent
incoherence, incohereney, gem is van ineomparableness,onvergel
ijkelijkheid,
sam enhang.
enz.,zie incomparable.
ineoherent, ineohesive, onsam enhan- ineom patibility,onverenigbaarheid;oneensgezindheid.
gend (ook jig.j.
ineombustibility, onbrandbaarheid.
ineompatible,onverenigbaar(met,with):
ineombustible,onbrandbaar.
zeer (geheel) uiteenlopend, oneensineom e,inkom en,inkomsten;ook:ontgezind.
vangsten; aeerued (unearned) -, ineom petenee, ineompetency, onbeinkom sten uit kapitaal; earned -,
voegdheid, enz., zie incompetent;
incompetentie; to declare one's -y
i.uit bedrijf;fixed -,vastinkomen;
souree of -,bron van inkom sten;to
zich onbevoegd verklaren.
live on (upto,withinibeyond)one's-, ineompetent, onbevoegd,-geschikt,-be-

van (naar;boven)zijninkomenleven;
kwaam,incompetent;(wettelijk)onzie ook outrun; - aeeount (a4mer.), bevoegd.
winst- en verllesrekening; - bond, ineom plete,oivolledig,incom pleet;onvolkomen.
inkomstenobligatie;- bonds(debentures) only yield interest when the ineom pleteness, onvolledigheid, enZ.,
profits earned allow of it, op i.s
zie incom plete.
wordt slechts rente betaald wanneer ineomprehensibi
lity,onbegrijpelijkheid.
de gem aakte winst zulks toelaat; ineomprehensible, onbegrl
jpeli
jk.
ineom prehension, onbevattelllkheid.
tax,inkomstenbelasting.
ineom er, binnenkom ende; zm m igrant; ineomprehensive, onbevatteli
jk; benieuwe huurder(pachter);indringer; perkt.
opvolger.
ineompressibility, onsam endrukbaarheid.
ineoming c#j.,in-,binnenkomend (ook
v.trein,schip,correspondentie,brie- ineom pressible, onsamendrukbaar.
ven); opvolgend, nieuw (v.ambte- ineom putable, on-,niet-berekenbaar.
na
ar,minister);opkomend (v.getij); ineoneeivability,onbegrijpeli
jkheid;on- e
denkbaarheid.
al
l
,
i
nkomend
g
e
s
pr
e
k
(
I
c
!
c
/
.
)
;
tenant, nieuwe huurder (pachter); ineoneeivable, onbegrijpelijk; ondenkbaar.
zi
e
ook duty 11:);znw., (binnenlkom st; -s, inkomsten, ontvangsten. ineonelusive, niet afdoend (
beslissend,
lnc
ommensurability, (onderlinge) onovertuigend).
m eetbaarheid.
ineonelusiveness, (het) niet afdoend
inc
omme
ns
ur
a
bl
e
,
(
onde
r
l
i
ng)
onme
e
t
(beslissend,overtuigend)zijn.
baar.
ineondensable, niet condenseerbaar.
incommensurate,ongeëvenredigd (aan, ineondite, slecht gesteld en Onsanienwith,to);ook = incommensurable.
hangend;ruw,onaf(gewerkt).
incomm ode, lastig vallen, hinderen, ineonformi
ty,ongelijkvormigheid (met,
storen, tot last zi
jn,belemmeren.
to,with);ook = nonconformity.
incommodious,hinderlijk,lastig,onge- incongruent, zie incongruous.
ineongruity, gebrek aan overeenstem riefeli
jk,ongemakkelijk.
incommodiousness, ongeriefelijkheid, m ing,enZ.,Aie incongruous.
enz., zie incom m odious.
incongruous, niet overeenstem mend.
ineom m unieability, onm ededeelbaarongelijktsoortig), (tegenlstrijdig,onheid.
verenigbaar,niet passend (met,bij,
incom municable, onm ededeelbaar.
with);ongerijmd.
incomm unieative,zfcuncomm unicative. ineonsecutive, onlogisch,inconsequent.
incommutable, onveranderlijk; onver- ineonsequenee, inconsequentie, onlowisselbaar.
gischegevolgtrekking,enz.,zieinconsequent.
ineompaet,niet compact (fnz./fg.).
ineomparable, onvergeli
jkelijk, weer- ineonsequent,inconsequent, onlogisch,
galoos;niettevergelijken (met,with,
ontoepasselijk, niet ad rem, ongeto).
ri
jmd.

inconsequential

i1i

inerease

, lastig, ongeinconsequential,onbelangri
jk;ook = in- ineonvenient, ongelegen'
consequent.
riefelijk'-ly situated, ongunstig gelegen.
inconsiderable, onbelangrijk, onbetekenend, gering; a not - am ount, ineonvertibility, onverwisselbaarheid,
enz.,zie inconvertible.
een niet onaanzlenli
jk bedrag.
inconsiderate, onbezonnen, ondoordacht, onbedachtzaam ; weinig kies

inconvertible,onverwisselbaar'
,nietconverteerbaar, niet inwisselbaar'
, -

(attent)(jegens,to).

paper eurrency (money), biljetten

strlldig (met, withl; -inconsequent,

belichaamd'
, çf
zfc., (zich) tot één
lichaam (een maatschappijenz.)vel'enigen'
,opnemen(ooàvoonderneming)
(in? into, in, with);inli
jven,-delen
(biJ,with, into? in); als reclltsper-

lnconsiderateness, inconsideration, onmet gedwongen koers (circulatie).
bezonnenheid,enz.,zieinconsiderate. inconvineible, niet te overtuigen.
inconststeney, onbestaan-, onverenig- ineorporate);ad
na
juw
.,a1(
sinreécht
énvo
spe
rme
rsoon
nd erbaarheid, enz., zz& inconsistent.
kend; een vereniging
(v.
ineonsistent,nietbestaanbaar,nietverPersonen
lichaam,tot
enigbaar, niet in overeenstem m ing,
eén massa) verenigd (verbonden),
onlogisch.
ineonsolable, ontroostbaar.
lnconsonance,gebrek aan overeenstem -

ming (met,witlb to).
niet strokend (met,with,to).
ineonspieuous, niet opvallend, nauwelllks zichtbaar;onaanzienlljk.
incde
ons
pieuousness,(het)nietopvallen, enz.,zie inconspicuous.

lnconsonant, niet overeenstemm end,

ineonstaney, onbestendigheid,enz.,zie
inconstant.

inconstant, onbestendig, veranderlijk,

soon erkennen,lncorporeren;totéén
m assa verbinden; belicham en, bevatten; ook: oprichten; to be -d

(under the Companies'Aet),(wettelijk) opgericht (ingeschreven) zijn
(worden),rechtspersot
anlijkheid verkrijgen (hebben), a1s rechtspersoon
erkend worden (zijn);X Co.yInctorporated)(
.a4rzzdr.),+ N.V.X-Mi.
j.

ongestadig, inconstant; wispelturig. incorporationy vereniging, enz., zie inincohsum able, Onverteerbaar; Onvercorporate fcfc.; incol'
poratie.
nietigbaar; niet totrechtstreeks ver- ineorreet, incorrect, onjuist,onnauwbruik bestem d.
keurig;incorrect (v.optreden enz.);
incontestable, onbetwistbaar.
niet of slecht gecorrigeerd (voor de
ineontinenew gebrek aan zelfbeheerpers);-ly, ook:verkeerdelijk.

sing;- of'speeeh (tongue),loslippig- ineorreetness, onjuistheid,enz.,zieinheld.
correct.
incontinently:onverwijld,onmiddellijk; lncorrigihility, onverbeterlijkheid.
we were hzndered lrom delivering - ineorri
gible *#j., onverbeterlijk;znw.,
by...,deonmiddellijkeleveringwerd
onverbeterlijke.
verhinderd door ....
ineorruptibility,onbederfeli
jkheid,enz.,
ineontrovertibility, onbetwistbaarheid.
zie incorruptible.
ineontrovertible,onbetwistbaar.
ineomruptible, onbederfelijk;onverganineonvenience znw.bongerief,ongemak,
kelijk;onomkoopbaar.
last,ongelegenheld,inconveniënt; to increasec)ww.,(doen)toenemen,(aanlgroeien, verm eerderen, vergroten,
putto (toeause)eonsiderable(great)
versterken? verhogen Look v. bod,
-,in grotemoeilijkheden (ongelegenheid) brengen, groot ongerief verprijs, kapltaal enz.), stijgen (met,
oorzaken;fç'f
<z.,in ongelegenheid brenby), opvoeren (v. productie enz.);
gen, last veroorzaken; to be -d by,
verhogen, uitbreiden (v. kapitaal;
hinder (last enz.)ondervinden van; met,by); -d eostofliving (producifit does not - you?indien hétu niet
tion, ete.), verhoogde levensstanongelegen kom t, nlet te veelm oeite
daard (productiekosten enz.);- the
veroorzaakt; zie ook undue en
eost,ook:op den kostprijs drukken;
unduly.
to an (ever) inereasing extent,on an

increasingly

1$5

indebtedness

(ever) i.g. scale, in (steeds) toene- lneuleation, inprenting, enz., zie in-

lnende m ate,m eer en m eer,zie ook
culcate.
increasingly;inereasingrequirem ents, ineulpate, beschuldigen! aanklagen.
neulpation, beschuldiglng, aanklacht.
t
oenemende (klimmende)behoeften; i
- i
n extent(weirht,ete.),toenemen ineulpatory, beschuldigend.
in omvang (gewlcht enz.).
ineult(zeld.j1onontgonnen,onbebouwd;

bj znw.,toeneming,enz.,zie c);groei,
aanwas,accres;(salaris-,loons-lverhoging;(veroud.j gewas, oogst; to
heon the -,toenemen,stijgen enz.;
- i
n value, waardeverm eerdering,
sti
jging; - in weight,gewichtstoenemingi-of(in)priee,prijsverhoging,
stijging; - of (in), s-alar
y, salary
-, salarisverhoging'
of eapital,
-

eapital-,kapitaalverhoging,-uitbreiding.
inereasingly, ln (
steeds) toenemende
m ate,m eer en m eer;the war m adeit
- di
fficultto ...,de oorlog m aakte het

steedsbezwaarlijker...:itisbeeomlng
- evident...!steedsduidelijkerwordt
het, het blilkt m eer en m eer
ineredibility.ongelofelijkheid.
ineredible,ongelofelijk.
ineredulity, ongelovigheid.
ineredulous, ongelovig (wat betreft,
ten opzichte van,of).
inerenlent, aanwas, vermeerdering,
accres,waardevermeerdering; (salarislverhoging;vermeerdering,toenem ing, increm ent'
, unearned -, toevallige waardevermeerdering; (un'arned)-tax,-valuetax (duty),belasting op de waardeverm eerdering
(het accresl; (salary) rieing by -s,
metverhogingen;zieook capital1c).
inerimlnate, (van misdaad) beschuldigen;incrimineren.
inerim ination, beschuldiging, enz., zie
incrim inate.
incrim inatory, beschuldigend,enz.,zie
incrim inate.

inerusttate),zieencrust.
inerustation,(omlkorstting),aanzetsel,
i
ncrustatie'
,ingelegd (geïncrusteerd)
werk.
ineubate,(uitlbroeden.
ineuhation, (uitlbroeding;incubatie.
ineubator,broedmachine,incubator.
ineubus,nachtmerrie çook jig.j.
ineulcate,inprenten,-scherpen'
.- som e-

thing(ulpon(in)aperson(ksmind),
iem and lets inprenten.

rllw,onbehouwen fook jig.j.
ineumbeney (zd!#.), last,verplichting.
ineumbent, liggend,rustend (op,on)à
the duties - (uplon me, de op miJ
rustendeverplichtingen;itis-(uplon
you (to...),het is llw- plicht (om ...).
ineumberted),incumbrance,zieencumberted),encumbrance.
inelznabulum, inctlnabel, wiegedruk'
,
mv
.
(
i
ne
una
bul
a)
o
o
k:
e
er
s
t
e
s
t
adi
a.
incur,zich op den hals halen? oplopen
(v.straf,boete,schade),zlch blootstellen aan, vervallen in (kosten,
bo
ete),lopen (v.gevaar,risico);the
ellarges -red,de gem aakteonkosten;
debts, schulden m aken; - a person's displeasr e, zich iemands misnoegen op den halshalen;-responsi-

bilities (ohigations), verantwoordelijkheid (verplichtingen) op zich
laden; zie ook expenditure, expense
c),e-a.
ineurability, ongeneeslil
.kheid.
ineurable,ongeneeslijk.
ine
uriosity, (het)nietnieuwsgierigzijn,
enz.,zie incurious.
ineuriolls, niet nieuwsgierig; tecroud.l
onverschillig,achteloos;not-,nogal
interessant..
ineursion, inval,binnendl'
inging.

ineurvatlon. buiging (naar binnen),
krom m ing.
ineurve,(naarbinnen)buigen,krommen.
indebted, (verlschuldigtd), verplicht
(aan,to;voor,wegens,lor),schulden
hebbende'
,to be heavily -,diep in de
schuld steken (bi
j,to);weare - 1or
it to ..., wij danken dit aan...; we
are - to Smith Brosfor youraddress,
wijd.uw adres aan Gebr.S.;they
are - to us in a large sum (to the
jzijn onseen groot
extent off...),zi
bedrag (f...)sclzuldig.
indebtedness, (het) schuldig zijn;verplichting;schuld;gezamenlijkeschulden,schuldenlast (ook:total-)
,;he
has not yet Iiquidated his - to the
Company, amounting to f120, hij

i16

inieeeney

tndependent

heeft zi
jn schuld aan deMaatschapaansprakelijkheid (voor,for);schadepi
j
,
t
en
be
dr
ag
e
va
n
f
120
,
nog
ni
e
t
loosstellen (voor, for); - (to hold
vereffend.
indemnified) against, zie hprmless;
- a person 1or the expenses incurred
indeeency, onwelvoeglijk-, onbetamelijkheid.
(the loss,etc.), iemand deonkosten
indeeent, onwelvoeglijk,onbetamelijk.
(schade enz.)vergoeden.
indeeipherable,niette ontcijferen (ont- indem nitb schadeloosstelling, vergoewarren).
ding, indemniteit; afkoopsom;vri
jindeeision, besluiteloosheid, indecisie.
waring; kwijtschelding; banker's -,
indeeisive, onbeslissend; onbeslist;
bankgar
antie; zie ook letter 1l1c);
besluiteloos.
(insuranee), verzekeringen tegen
indeeom posable,onontleed-,onontbindwettelijke aansprakelljkheid, borgbaar.
tocht, koersverlies, brand, inbraak,
ongevallen e-d.
indeeorous,Onwelvoeglijk,ongepast.
indeeorum, onwelvoeglijk-, ongepast- indemonstrabl
e,onbewijsbaar.
heid.
indent œœ., in-, tlittanden, insnijden,
indeed, inderdaad, in werkelijkheid, inkerven;een (in duplo opgemaakt)
documentlangs zigzaglijn in twee*n
eigenlijk, (ook) waarli
jk, dan ook;
verdelen;opmaken in twee exemplatrouwens,weliswaar;ja(zelfs);thank
renvanpreciesgeli
jkenvormiinsprinyou
ve
r
y
mue
h
-,
mi
j
n
be
s
t
en
dank
!
;
this is quiek work -l,datis nog eens
gen (bil drukken ofsèhrijven); bestellen (door middel van een ,,invl
ugwerk1;so serioustly),-,tbat...,
zo ernstig zelfs, dat....
dent''); indeuken,indrukken,stemindefatigability, onverm oeibaarheid.
pelen;ook = indenture œœ.;- at a
indefatigable, onverm oeibaar, onvernew paragraph, inspringen bij een
m oeid.
nieuwe alinea;- upon a person 1or...,
indeleasibility, onvervreemdbaarheid,
iemand een bestelling (,,indent'')
enz.,zie indefeasible.
zenden voor;the goods meu lor, de
bestelde goederen;- upon,ook:aanindeleasihle, onvervreemdbaar (van
recht),onaantastbaar,onschendbaar.
spreken (om,voor,lor); putten uit
in,defeetibi
(boek e.d.); znw., insnijding, uitlity,onvergankelijkheid;feilloosheid.
tanding,zigzaglijn;(inldeuklingl;beindeleetiblw onvergankel
telling (uithetbuitenland),exportijk; feilloos, s
or
der;requisitie;ook= indentureznw.
onfeilbaar.
indefensibility, onverdedigbaarheid.
indentation,uittanding;inkeping;(in)indefensible,onverdedigbaar.
deukting);(het)inspringen (bijnieuindejinable,nietteomschrijven (onder inde
we
alinea;ook:indention).
ntee, ontvanger van een ,,indent''
woorden tebrengen,tedefiniëren).
indefinite,onbepaald;onbegrensd;vaag;
leverancier.
ndention, zie indentation.
toputoff-ly.vooronbepaalden tijd i
indentor, besteller, zender Van een
.

uitstellen;we cannot go on -Iy ...,
W iJ* kunnen niet steeds m aar door1,indent''*
indenture znw., zie indent znœ.; acte?
é;ltltll ....
indelibility,onuitwisbaarheid (ook jig.j. verbintenis, certificyat; f<'fc., biJ

indelible, onuitwisbaar Look jig.lk zie
ook ink a).

indelieacy, onkiesheid.
indelieate, onkies.
indem nification,
schadeloosstelling,

(schadelvergoeding; to grant an -,

vergoeding toestaan, schadeloosstelling verlenen.
inde
m ni
lt
y,
agai
ns
); vrijwaren (tegen, frqm,

v. tegen alle (wettelilke)

contractbinden;indlenst(in deleer)
doen (nemen);groeven,inkepen.
independence, onafhankelijkheid (van,
om of); onafhankelijk bestaan (inkomen).
independency,onafhankelijke staat.
independent, onafhankelijk (van, of),
zelfstandig; - gentleman, g. of m eans, rentenier; (of) - (means),
v
.onafook'
. zonder beroep; ly, ook'

indescribahle
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indignation

hankelijk van elkander; -ly o1,ook: indieation, aanwijzi
'ng, enz., zie indiafgezien van.
cate; teken,indicatie;there isevery
that...,alleswijsterop,dat...;itis
i
ndeseribable,onbeschrijfelijk.
indestructibility, onverwoestbaarheid.
a fair - ol the situation, het geeft
indestruetible, onverwoest-, onvernieeen vrij duidelijke weerspiegeling
tigbaar.
vanden toestand;zieooklettel'llIc).
indeterminable, niette bepalen (uit te indieative, aantonend; to be - of,
m aken).
wijzen (duiden) op,een teken zi
jn
Van.
indetermtnate,onbepaald, vaag; onbeslist; gewoon Li
n signalement).
indi
eator,indicateur,(aanlwijzer;spanningmeter,indicateur,numm erbord'
,
indetermination. onbepaaldheid, enz.,
inde
rm.
i'
na
te2
'ebe
telegraph, naaldtelegraaf.
ind
ze
ie
xz
nw.te
(mp
.
in*c
s,sluiteloosheid.
indexes),wijs- indicatorp zie indicative.
vinger, wijzer, tong,stift;leidraad, indiees,zze index.
aallduiding, teken, indicie; (alfa- indiet,aanklagen (wegens,for).
betisch) register, klapper, inhouds- indietable,strafbaar,wettelijk vervolgr; to render oneeelf -, zich aan
opgave,index'
,-number,indexcijfer'
, baa
vervolging blootstellen; - offenee,
e
ar
d
-t
i
ng
s
ys
t
e
m)
,
kaar
t
s
ys
t
e
e
m;
the building trades are an im portant
strafbaar feit.
(atelling) - to (of)thegeneralstate indietm ent? aanklacht (acte van beof alfairs, de toestand in de bouwschuldiglng)(ooklbillol -).
vakken is een belangrijke maatstaf Indies,the(Duteh East,beter:Netherter beoordeling (een sprekende aanIahds) -, Ned.-lndië; the W est -,
lndië.
wijzing) van (voor) den algemenen indWiffeesrte-ne
e,onverschilligheid.enz.,zic
toestand;ww.,van een index voorzien; in een i. opnem en.

indifferent.

Ind
ia, Voor-lndië; (British) -, Eng.- indiflerent, onverschillig (voor, to);
lndië;zie ook lndles; - Coundl reonpartijdig, neutraal (ten opzichte
m ittances, lndische gouvernementsvan,to); (zeer) (middellmatzg, vrij
slecht, niet al te best; van w einig
remises;-ink,zieinkc);-man,Oostof geen belang; Lelectr.j indifferent;
i
ndi
ëva
a
r
de
r
;
Ol
f
i
c
e
(
Fng.
)
,
De
par
tementvoor lndischezaken;- paper,
it had an - success, het had slechts
een matig jucces; -ly packed. vrij
Chinees papier (voor proefbladen
van gravures),zieookOxford;-rubslecht (slordlg)Kerpakt;itigpedeetly - to us, het zs ons volmaakt onber, zie afzond. cr/.; - tape, Eng.
verschillig.
katoenband op rolletjes.
ndigence,nooddruft,gebrek,arm oede.
Indian, - ehecks (ehintz), soort fijn iind
iKene, inboorling.
katoen;-eorn,m aïs;- ink,zieink c);
- meal,m aïsmeel;- oak,teakhout;-

indigenous, inheems:inlands'
,in-,aangeboren; - to, elgen aan; thuisbehorend in.
Indianizer verindischen.
lndiKent, nooddrllftig, behoeftig,arm .
indiarubber, gummi, (indialrubber, indigested, onverteerd Look /ïg.), ongo
melastiek;, e(X?
ncr.) overschoen; verwerkt,vormloos,onrijp,verward.
- band, eoat
ollar, ring, gum mi- indigestibility, onverteer-, ongeniet-

yellow (red),Oostindisch geel(rood).
Indianization, verindisching.

heid (ook jig.j.
band, -jas, -boord, -ring; - shoes indbaar
igestible, onverteer-, ongenietbaar
(stamp),rubberschoenen (-stempel).
indieant,aanwijzend.
Look jig.j.
ndigestion, indigestie.
indieate, aanwijzen, -duiden, -geven, iind
ignant, verontwaardigd, gebelgd
wijzenop;aanstippeniitseems(would
seem to be)-d...,het israadzaam,
(over,at;op,with).
de aangewezen weg is w el...; as the i
ndignation, verontwaardiging (over,
title -s.zoals de titelreedsaangeeft;
at); zie ook storm c); - meeting,
zie ook horse POWer.
E ngejs H andelswoordenboek

protestvergadering.

27

indignity

induce
dend, zonder bi#
i
#'zondere kenm erken.
sm aad,belediging.
indistind ness, onduideli
jk-, verward-,
indigo, indigo; - blue, m eter, plant,
vaagheid.
plantation, tincture, white,i.blauw , indistinguishable,niette onderscheiden
-m eter, plant,-plantage,-tinctuur,
(van,from).
-'W1*t.
indite, opstellen, onder woorden brenindigotie, indigo-...
gen,(neerlschrijven.
i18

indignity, onwaardige bejegening;

indigotinte), indigotine.
individual adj., individueel, op zichindired,indirect,middellijk,zijdelings;
zelf (staand),afzonderlijk,persoonslinks,onoprecht;- evidenee (jur.),
lijk,enkel,eigenaardig;-ly,ookkelk
op zichzelf, elk voor zich; -ly and
derivatief bewijs; - taxes (duties),
indirecte belasting'
, zie ook intent
eolleetively, (elk) afzonderli
jk en
tezam en; to follow one's - views,
znw. en vary.
naar eigen inzicht handelen; each indiseernible adj.en znfc.,nietwaar te
w ord! e1k woord op zichzelf; znw.,
ne
me
n
of
t
e
onde
r
s
c
hei
den
(
i
e
t
s
)
.
indiseiplinable, onhandelbaar, onvati
ndi
vldu;
enkeling; Lgemeenz.j perbaar voor discipline.
ind
si
oon;
vidua
alit
py,
rivate -, een particulier.
individualiteit, eigen
indiseipline, indiscipline.

indisereet, onvoorzlchtig,onbezonnen,
karakter.
onberaden; indiscreet.
individualize, individualiseren;een inindiseretion, onvoorzichtigheid, enZ.y
dividueel karakter geven aan.
zie indiscreet'
, indiscretie.
indivisibility, ondeelbaarheid.
indiscriminate, zonder onderscheid, indivisi
ble adj., ondeelbaar;znw.,ondeelbaar iets.
door elkander, (in den) blindte)
(toegepast enz.), onoordeelkundtg; indoeile, onleerzaam ; onhandelbaar.
the word K.eom mission'' is used -ly, indoeility? onleerzaam heid'
, onhandelhet woord ,,com m ission''w ordtvoor
baarheld.

al
les (allerlei soort beloningen)ge- indoetrinate, onderrichten? inwijden
bezigd; these terms are used -ly,
(in, in); - with, doordrlngen van,
deze term en worden door elkander
inprenten,vertrouwd m aken m et.
gebruikt.
indiserim ination, gebrek aan onder-

indolenee, traagheid,indolentie.
indolent, traag,indolent.
scheidingtsvermogen),onoordeelkun- indom itable, ontem -, onbedwingbaar.
digheid'
, verwardheid.
indoor,binnentshuis),huis...;- official

indispensability? onvermijdelijkheid,
enz., zie indlspensable.
indispensable, onvermi
jdelijk, noodzakelijk, vereist; onontbeerlijk, onm isbaar, onafwi
jsbaar (v.plicht).
indispose,ongeschiktmaken (
voor,for);
afkerig maken (van,towards,lrom;
om,to);ongunstig stemmen (jegens,
towards); -4, ongesteld; ongenegen
(om,to).
indisposition.ongesteldheid;ongenegenheld;afkeriglleid (van,to,towards).

indisputability, onbetwistbaarheid.
indisputable, onbetwistbaar.
indissolubility, onoplosbaarheid, 0n Z.,
zie indissoluble.

indissoluble, onoplosbaar;(/fg.)onverbreekbaar.
indistind,onduidelijk,verward, vaay'.
indistinctive,zich doornietsOnderschel-

(manl,beambtevandenbinnendienst
Lassur.j;-s,binnentshuis).
indorsation L&chotl.j,zie endorsement.
indorse, indorsem ent, ete.,zie endorse,
endorsem ent enz.

indraught,indraft,trek,(binnenwaartse) aantrekkingtskracht), binnenstroming.
indrawn., ingetrokken, -gehaald; ingehouden.

indubitable, ontwijfelbaar.
geven(leiden)tot,veroorzaken;(ze!#.)
af
leiden,besluit
en (uit,from);(fec#n.)
induceren; -1
1 eurrent, inductie-

induee, bewegen, nopen; aanleiding

stroom ; -d draught, zuigtrek; this
has -d us to ..., dit heeft ons aan-

leiding gegeven (doen besluiten)om
...;he e
annotbe -d to ..., hij is er
niettoete bewegen (brengen) om ....

i19
lneligible
inducem ent
industrieel'
, -s, industriële fondsen,
inducem ent, aanleiding, beweegreden,
drijfveer,prikkel; overredings-,lok- industriewaarden.
,industrim iddel;there is every - to ...,er be- industrialism ,industriew ezen'
staat alle aanleiding om ...; we can
alism e.
,ook'
.industriesee no - in it,wi
jzien ergeen voor- industrialist,industrieel'
werker.
deel (heil) in;to hold out an - to a indus
trialization, industrialisering.
person, iem and beloften doen; il
suffieient - offers,bijvoldoend aan- industrialize, industrialiseren.
bod.
industrious. arbeidzaam,nijver,werkinduct, installeren (in,intol;introdu- zaam,vlijtig,ijveriy.

ceren,inleiden,inwi
jden (in,t% into). industry, vlijt,naarstlg-!arbeidzaaminductanee Lelectr.),zelfinductie.
heid;(tak van)industrle,ni
jverheid,
induetion, installatie,enz., zie induct'
.
bedrijf;the major i.s, de groot-inaanvoering (v.feiten enz.l;inductie, dustrie,
' the minor (small) i.s,
de
kleinindtlstrie; zie ook captain'
, i.s
gevolgtrekking'
, (elecfr-) inductie'
,eoil,i.klos,-spoel'
:-eurrent,i.stroom .
fair,jaarbeurs.
induetive! aanleidlng gevend, bewe- indwell, huizen (zetelen)l
n (gew./ïg.,
ook: - i
gend; lnductief.
, (c/dcfr.)inductie....
n).
induetor (electr.),lnductor.
indweller Lzeld.),inwoner.
indue, zie endue.
inedible, oneetbaar.
indulge? toegeven (aan); (alte) toe- inedited, onuitgegeven; ongewijzigd
geeflljk zijn tegenover,geduld heb(uitgegeven).
neflable, onuitsqrekelijk.
ben met; bevredigen,koesteren (v. i
verlangen enz.); zie ook hope c); - ineffaeeable, onultwisbaar.
o
neself,aan zijn neigingentoegeven; ineffective, zonder uitwerking (kracht,
in, zich (de weelde) veroorloven
effect), zijn doelmissend, vruchte(van),zichpermitteren;- oneselfin, loos;ongeschikt,onbruikbaar(v.perzich overgeven aan; - onesell with,
soon).
zie 'w in; - a person with, iem and lneflediveness, (het) effectloze, enz.,
iets toestaan (
e ineffective.
permitteren,Vergun- inezi
lfectual, zonder uitwerking, vruchnen).
indulgenee, (
het) zich overgeven (aan,
teloos;- attempt, vruchteloze (verin);het toegeven (aan,of,in); toegeefse) poging.
i
ne
ffieaeious, ondoeltreffend.
geefli
k-' inschikkelijkheid; gunst;
.j
respilt.
lneffieaey, ondoeltrefTendheid.
indulgent,toegeeflijk,inschikkelijk (je- inellicieney, ongeschiktheid, enz.,
inefficient.
gens, towards); geduld hebbende
inelfieient, ongeschikt, -bekwaam ,
(met,towards).
bruikbaar; zonder voldoende uitindurate, (zich) verharden fook jig.),
-

verstokken; -d, ook:ingeworteld.
werking,hetdoelm issend;-m ethods,
induration, verharding, enz., zie inonvoldoende methoden.
durate.
inelastie, niet elastisch;stroef;railway
industrial adJ'.,industrieel,industrie...,
rates lixed on the - m ileage basis,
spoorwegtarieven volgensde stroeve
nijverheids...,fabrieks...;-areas,inafstandsbasis.
dustriestreken'
, - artts), kunstnijverheid; - bank, industriële bank; inelegance. onbevalligheid, enz.,
legant.
- coal (oil), industriekolen (-olie); lneine
legant, onbevallig,niet elegant,on- concern (undertaking), i.e onder-

sierlijk,lomp.
neming'
,- eouncil, bedrijfsraad'
,exhibition, ni
jverheidstentoonstel- ineligibility! onverkiesbaarheid, enz.,
lingi-partnership,deelgerechtigdheid
zie ineliglble.
., onverkies-, onbenoem der arbeiders'
, - shares,aandelen in ineligible adJ'
i.e ondernem ingen;- site, industriebaar; onverkiesli
jk,Ongeschikt,niet
terrein'
,- town,industriestad'
, znw.,
in aanm erking komend; znlv., -s,

ineluetable
i20
inleetive
niet in aanmerki
ng komende (onge- inexplleable, onverk-laarbaar.
wenste)candidaten.
inep lieit, niet uitdrukkelijk,onduideineluetable, onontkoom baar, niet te
lnk.
lnexplosive, onontplofbaar,niet exploontgaan.
inept. niet op zi
jn plaats,niet tr pas: sief.
absurd,ongeri
jmd;(eeroud.)nletge- lnexpressible, onuitsprekelijk.
schikt. onbekwaam .
inexpressive, niet expressief, zonder
ineptitude, ineptness, m isplaatstheid,
(veel)uitdrukking.
enz.zie inept.
inexpugnable,onneem -,onoverwinllaar;
onwederlegbaar.
inequality, ongelijkheid; veranderlijkheid;oneffenheid;onvermogen;- to, inextensiblw nietrek-,uitzet-,verlengbaar, niet vatbaar voor uitbreiding.
(het) niet opgewassen zijn tegen.

inequilateral, ongelijkzi
jdig.
inequitable, onbillijk.
inequity,onbillijkheid.
ineradieable, onuitroeibaar.

i
nextinguishable,onblusbaar Lookjig.j.
inextrieable, onontwarbaar; onoplos-

baar: onontkoombaar.
lnfallibility, onfeilbaarheid, enZ., zie
inelrability onfeilbaarheid.
infallible.
inerrable, inerrant, ninanàer falend, infallible, onfeilbaar; onbedriegli
jkzeker,stellig q
onfeilbaar.
ook v.bewijs); infalinert, bewegingloos, traag,log, loom ;
libly,ook: steeds, zonder m ankeren.
lnlamize, berucht m aken, brandm er(teckn.jtraag,inert.
ken, te schande m aken.
i
xlertia (fnz.techn.j,traagheid,inertie.
inertness, traagheid, enz.,zie inert.
inlamous,berucht;schandeli
jk,infaam;
ineseapable, onontkoombaar.
al
l
er
s
l
e
c
ht
s
t
,
abomi
na
be
l
;
(jur.)eerinessential,zie unessential.
loos, onteerd; - liw schandelijke
inestlm able, onschatbaar.
(infame) leugen.

inevitability,onvermijdelijkheid.
inlamy,schandetlijkheid);schanddaad,
inevitable,onvermijdelijk;zieookresign. infamie; (jur.) eerloosheid.
inevitableness,zie inevitability.
inlaney, kindsheid Look jig.j, eerste
inexaet,onnauwkeurig,onjuist.
stadlum, aanvang; (yur.) minderjarigheid;in its-,(nog)in dekinderinextaetituf
le, onnauwkeurig-,onjuistschoenen;an enterprise in its -,een
heid.
inexeusable, onverschoonbaar, On veronderneming in den eersten tijd van
haar bestaan.
geeflijk,onverantwoordelijk.
inlant znw.,zuigeling; kind (beneden
inexhaustibility, önuitputtelijkheid.
inexhaustible,onuitputtelijk;- supply,
7jaar);(jur.)minderjarige;-s'food,
o.e voorrapd.
kindervoedsel; adJ'., jong, jeugdig,
kinder....
inexhaustive,onuitputteli
jk;(het,onderinfantile,infantine, kinderli
jk,kinderwerp) niet uitputtend.
inexorability,onverbiddelijkheid.
achtig,kinder...Look jig.j.
inlatuate, verzot m aken, verdwazen,
inexorable, onverbiddelijk.
inexpeetant, zonder verwachting.
inexpedieney, ondienstigheid, enz., zie
inexpedient.
inexpedient,ongeschikt,ondienstig,ondoelm atig, -treffend,onraadzaam .
inexpensive, goedkoop,niet duur,niet
kostbaar.
inexperienee, onervaren-,onbedrevenheid'
. -11, onervaren, onbedreven.
inexpert,onbedreven;ondeskundig.
inexpiable, niet goed te m aken; on-

verzoenli
jk.

inexplieability, onverklaarbaarheid.

verblinden; -d with, verzot op.
lnlatuation, dwaze vooring.enom enheid,
verdwaasdheid, verzotheid.
infeet, infecteren, besm etten, aanste-

ken I
bookjig.t,verpesten (door,with);

-ed port, besmette haven.
lnfeetion,infectie,enz.,zieinfect;sm etstol.

lnleetious, besmetteli
jk, aanstekelijk
(ook /fg.):- matter,smetstof.
inleetiousness,besmettelijk-,aanstekeli
jkheid Look /fg.).
inleetive, zie infectious.

infelieltous

i21

influenee

inlelieitous, niet gelukkig (gekozen inlirm ity, zwakheid, zwakte, gebrek
enz.),vgl.felicitous.
(-kiqheid);besluiteloosheid.
infelieity,ongeluktkigheid),rampspoed; inlix, lnzetten, -planten, -voegen;inpr
enten; vastzetten, -maken, beongelultkige zet (keuze enz-), vgl.
felicity.
vestigen.
lnfer, afleiden, opm aken, besluiten, inllame, (
doen) ontvlammen, (ontlgloeien, blaken, ontbranden, ontconcluderen (uit,from);in zich sluiten, medebrengen; it must not be
steken fook /fg.);-d with (by) pas-refl that *@@# hleruit m oet m en niet
sion, in woede ontstoken.
afleiden, dat....
l
nll
lammabl
amm abie
lity,
inf
cdjo
.,
ntvlambaarheid.
inferable, afl
eidbaar,af te leiden (uit,
(licht) ontvlambaar
lrom).
(
o
o
k
/
f
g.
)
;
z
nw.
,
l
ichto.e stof.
inferenee, gevolgtrekking.
inllammation,ontvlamming (ook jig.j,
inlerential, afleidbaar;afgeleid,op een
gevolgtrekking berustend.

ontbranding;ontsteking;opwinding.
inflamm atory, opruiend; ontsteking
inlerior c#j., lager,minder (dan,to), veroorzakend, ontstekings....

ondergeschikt; inferieur, ondeugde- inllate, opblazen Look jig.j,doen uitlijk,mlnderwaardig;(#rukk.linferieur; zetten; oppompen (v. rijwielband);
to be - to,ook:onderdoen voor (in,
vullen (v.ballon); (kunstmatig)opin); - quality? inferieure (minderdr
ijven,-voeren (v.prijzen,koersen);
waardige)kwallteit;- to sam ple,niet
d,ook:overdreven (v.opvattingen),
volgens (slechter dan het) monster; gezwollen (v.taal);- thepaper eurzieook limitc1);znw.,mindere,onr
enfly,te veel (ongedekt)papierin
dergeschikte, inferieur.
omloop brengen.
inleriorityr inferioriteit, enz., zie infe- lnll
ation, (het) opblazen,enz.,zie *
Inrior ak.
flate;opgeblazenheidipri
jsopdrijving'
,
inflatie,tegrote uitgiftevan papieren
infernal,hels; fgemeenz.) afschuweli
jk.
inferrable,zie inferable.
geld Look:monetary -,- ol eurreninfertile, onvruchtbaar.
ey);- ol credit,overmatige credietinfertility, onvruchtbaarheid.
verlening.
infest, een groote plaag zijn voor, inllationazy,inflationair,inflatie....
teisteren,infesteren,onveilig m aken. in1lationlst! voorstander van inflatie.
inlegtation, plaag, enz., zie infest.
inflator, rilwielpom p.
inlidelity, ongeloof;ontrouw.
inlleet, (naar binnen) buigen, om-:
inlield, land öm boerderij;bouwland; verbuigen.
land dat geregeld wordt bem est en infleetion, zie inflexion.
bebouwd.
lnflexibility, onbuigbaar-,onbuigzaam -

infiltrate,(doen)in-,doorsijpelen,langzaam (laten)döérdringen (-trekken).
infiltration, insijpeling,enz., zie infiltrate;infiltratie (ook /ïg.).
infiniteadj.,oneindig (ookjlg.),talloos,
oneindig veel (groot); znw., an of..., een oneindige hoeveelheid ....
infinitesimal c#j., oneindig ljlein; ealeulus (analysis),differentzaal-en
integraalrekenlny; znw., oneindig

heid fook jig.j.
inflexible,onbuigbaar,-zaam Lookjig.).
inflexion, (verlbuiging.
inlliet, toebrengen, doen ondergâân;
opleggen (v.straf,boete)(aan,upon);
injury (losses)(uplon,schade (verliezen) berokkenen; - (uplom ookk
opknappen (opschepen, bezoeken,
lastig vallen)met;zieookdam ageaj.
inflidion, (het) toebrengen,enz., zie

kleine hoeveelheld.
inflict;opgelegde straf;kwelling,beinfinitude, infinity! oneindig-, onbezoeking, last.
grensdheid, onelndige hoeveelheid inflorescence, bloei (
sook .
Iig.).
inflow,z?
,
'
c influx.
(ruimte).

infirm, zwak (inz. door ouderdom); influenee znw.,invloed (op,on, upom
weifelend,onzeker fook.
'- ofpurpose
bij,with), macht (over, over); in(mind).
wel.king; protectie, steun; (dlccfr.)

influent
i22
infuse
influentie'
, preponderant -, overweving bericllt; (
verstrekte) inlichgende invloed'
,sphere of -! i.ssfeer;
ting(
en),informatie;kennis, kunde;
under the - of.onder den 1.van;to
(jvr.)aanklacht(tegen,againstl;full

exercise (exert) - (uplon,to bring to bear upon, i.oefenen op;to have
an adverse (a favourable) - (uplon,
zie f<'f
zz.;to use one's .
- in behalf of,
zijn i.aanwenden ten gunste Van')
zie ook assert, undue, e.a.; f'cf,c., i.
hebben (
oefe
nen) op, beïnvloeden,
influenceren'
, inwerken op; -d by,
onder den i. van; - adversely

(the fullest) -, (de meest)volledige
inwinnen bij,zich om i.n wenden tot;
to ask (for) - regarding ...,i.n vragen omtrent...;to furnish (give,provide with,supply) - on (regarding),
inlichten, i.n verstrekken (verschaffen)omtrent;the - supplied,deverstrekte i.ten); to lay an - against,
inlichtingen; to apply lor - to, i.n

aanklagen'
,for your -,te uwer ken(favourably), een (on)gunstigen i.
nisnem ing; to the best of our -,
be
hben
o
p,
(
O
nl
guns
t
i
g
be
ï
nvl
o
e
den;
- d from one'
s purpose, door allerlei
naar ons beste weten; zie ook
i.n van zijn voornemen afgebracht.
enqui
xtens
ive; - bureau (Wmdr.), zie
ry office.
inlluent adj., invloeiend, -stromend; infior
m
a
t
i
ve,leerzaam .
znw-,zijrlvier.
inlluential,invloedrijk.
informer,aanklager;(beroepslaanbreninfluenza, influenza, griep'
, (/fg.)epi- ger çook:ie
ommonve
-)
tden
oturn
-rkl
onika
emand
r;
ra
(ve
dem ie,rage.
per:om
influx, instroming (in,into); (jig.jtoeken).
infra Lajgek.:inf.),(vide) -, (zie)bevl
oe
d,
s
t
r
o
om;
o
f
g
ol
d
,
(
gr
ot
e)
goudaanvoer, toevloed van goud.
nedèn;-dig.(- dignitatem),beneden
inform , berichten,melden,m ededelen,
iemands waardigheid.
inlichten;doordringen,bezielen (van, infraet (zeI#.),zie znfringe.
met, with); -ed; ookl onderricht, inîraetion, zie infringement.
(
goed) op de hoogte, ontwikkeld; inlrangible, on(verlbreekbaar; onhendbaar.
ing,leerrijk,-zaam;to keep (elose- nfsrceq
ueney, zeldzaamheid.
ly) -ed (of), (nauwkeurig) op de l
requentA zeldzaam ;not -ly,niet zclhoogte houden (omtrent);tl1 (weII) iatden,
vrig vaak;to sail at somewhat
-ed, slecht (goed) ingelicht (op de
hoogte); this is to - you ..., bij
intervals,niet alte geregeld (af)varen;to be an (of) - occurrenew
dezen berichten wij u...;in reply to
your letterofthe1stinst.we(would,
zelden (niet vaak)voorkomen.
have to,wish to) - you ...,in ant- infringe,overtreden,schenden (v.wet,
woord op uw schrijven d.d.1 dezer
rechten),(verlbreken;breken (v.contract,eedj
';nabootsen (v. handelsdelen wiju mede...;- againsta person(forl,iemandaanklagentwegens); merk);- a patent, inbreuk maken
- a person of som ethlng, iem and
roo
OP 0011 oc
ritght
si,; i-emands
(on, upo
n) a
Person's
rechten
iets berichten, mededelen, melden,
ergens mede in kennis stellen; to he
schenden (besnoeien),erinbreuk op
aken.
-ed of,ook:kenniskrijgen van,ver- infmringe
m ent, overtreding,enz.,Zt*e *1nnemen;heshouldbefully-etl(uplon
f
r
i
nge;
nbreuk (op,of,upon).
this point (matter),hijbehoorthier- infringer,i
overtreder,enz.,zie infringe;
om trent volledig te worden ingelicht.
(van,of, upon);vervalser (v.artikel
inform al,niet in den vorm ,niet regelofmerk).
m atig'
. niet-officieel, officieus; zie infruetuous,onvruchtbaar;vruchteloos.
ook m eeting.
infuriate adj., razend,woedend; fcf<,.,
informality, inform aliteit.
razend (woedend)maken.
informant,zegsman,berichtgever'
,(jur.) infuse, (inlgieten (in,into); inboezeaanbrenger.
m en, ingeven, inprenten, doordrininform ation, mededeling, kennisgegen,-trèkken flett.en/ïg.;van,with),

infusibility
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iniquity

bezielen (met,with); (laten)trekken inhahitaney, bewoning (fn,
z.voor een
bepaalden ti
tv.thee,kruiden enz.).
jd om zekererechten te
infusibility,onsm eltbaarheid.
verwerven);woonplaats,domicilie.
infusible, onsm eltbaar.
lnhabitant, be-, inwoner (v. stad of
inlusion, (
.bevolking.
inlgieting enz., zie infuse; land; -s, ook.
infusie,aftreksel;bi
lnhabitation? beworling.
jmengsel.
inTathering,(het)binnenhalen(v.oogst), inhalatiom lnademing. inhalering.
lnzam ellng.
inhale, inademen,inhaleren.
ingeminate, (steeds)herhalen'
,herhaal- inhaler, respirator, inhaleertoestel.
delijk (voortdurend) aandringen op. inhe
ire,-in,inhaereren,inhaerentzijn
ingenious, vindingri
jk, vernuftlg; inn, onafscheidelijk verbonden ziln
ge
ni
e
us
;
t
ç
p
c
r
t
l
ud.
l
ge
ni
aa
l
.
a
an, wonen (zitten) in (/ïg.),eigen
ingeniousness, ingenuity, vindingri
jk- zi
jn aan;berusten bij (v.recht);inheid,enz.,zie ingenious.
herin: deleet,zie inherent.
ingenuous, oprecht, openhartig; onge- inherenee.i
nhaerentie,onafscheidelijkheid,innerli
kunsteld,natuurlijk,naïef.
jke samenhany.
in6enuousness, oprechtheid, enz., zie inherent,inhaerent,onafscheldelijk verlngenuous.
bonden, eigen (aan, 1n); - defect,
ingle,haardvuur,haard.
inhaerent (eigen) gebrek; a' vice,
ingl
oriond.
uk, schandelijk; roemloos, Onbeke
eigen gebrek (bederf),vice propre.
inherit,erven,overerven fook jig.j.
ingoing adj., binnenkomend, -gaand; inheritahility, erfelijkheid (ook jtg.).
znw., (het)binnengaan:intrede.
nheritable, erfelijk (ook fig.j.
ingot,baar,staaf,blok,gleteling;-s ol i
inheritanee,overerving Lookjig.j;erfe.
gold!silver,goud-,zilverstaven;copnis fook/ïg.);-tax,successierechten.
per in -s, blokkoper; - har, blok- inheritor, erfgenaam .
staaf;- steel(iron),staaf-,blokstaal inheritress, inheritrix, erfgenam e.
(-ijzer).
inhesiom zie inherence.
ingraft, zie engraft.
inhibit, verbieden (te, lrom); tegeningrain adJ'.,in de wolgeverfd; echt
gaan, stuiten,inhiberen'
,zieook rust
ZnW .
(v.kleur);ook = ingralned: zie ook
grain c);znw.,in de wol geverfdte) inhibition, (het) verbieden, enz.,zie
inhibit'
,verbod; inhibitie.
stof (karpetl; ww. Lveroud-j, zie
.

engrain.
lnhibitory,verbiedend,enz.,zieinhibit;
ingrained, ingeworteld; doortrapt.ver- elause,verbodsbepaling.
stokt, in de wol geverfd; zie ook inhospitable, ongastvrij; onherberggrain c).
Zaam .
ingratead)'
.,ondankbaar'
,znw ., ondank- inhospitableness, inhospitality, ongastbare.
vrijheid'
,onherbergzaamheid.

in6ratiate,-oneselfwith a person,zich
ln iemands gunst(trachten te)drinFen, iemand voor zich innemen;
l zngratiatingtly),ook innemend.
ngratitude, ondankbaarheid.
ingredient, ingrediënt, bestanddeel.

ingress,(het)binnengaan,-dringen;toe-,
ingang; recht van toegang; entrée
(-geld); (veroud.)begin,aanvaarding.
ingull, zie engulf.
ingurgitate,inslokken,verzwelgen Look
/U.).
ingurgitation,verzwelging (ook jig.4.
inhabit, wonen in Look jig.j
,,bewonen.
inhabitable, bewoonbaar.

inhuman, onmenselijk;niet-menselijk.
inhum ane, onm enslievend, inhum aan.
inhumanity, onmenselijkheid.

inhum ation, begraving.

inhume, begraven.
inimieal,vigandig (jegens,to);nadelig,
schadelijk (voor,to);- to ourinter-

ests,strijdig met (indruisend tegen)

onze belangen.
inim itability, onnavolgbaarheid.
inim itable, onnavolgbaar.
iniquitous,onrechtvaardig;ongerechtig,
snood.
lniquity,onrechtvaardigheid;ongerechtigheid,w andaad,snoodheid.

initial
i2i
inland
inltialadJ'.,begin...,aanvangs...,voor..., injury, onrecltt, benadeliny; schade
eerste,voorste;- eapital,produetion,
(aan,to), nadeel; belediglng, krensalary,aanvangskapitaal,-productie,
king;kwetsuur,letsel;bodily(fatal,
-sal
aris;to overcom e the - dilficulpersonal) -, lichamelijk (dodelijk,

ties,deeerstemoeilijkhedenteboven
komen;- expensets) (outlay),eel'
ste
uitqavetn);- letter,zieznfc.;zieook
boillngpoint,costca),courtc1),stage
c); znw., eerste, begin-, voorlet-

ter, initiaal; -s, ook: paraaf'
,f
zzf
zz.,
paraferen; m et beginletters m erken.

initiate ffpfc.? inwijden,inleiden,initieren (in,in,into);beginnen,onder-

nem en, op touw zetten; - aetion,
het initiatief nemen, stappen doen,
handelend optredep;measr es have
heeins e-d
er
en for a dpfxnitive settlement,
begin gem aaktmeteen definitieve regeling; zie ook secretznœ.;
adj
ewijd'
nw.,ingewijde.
. i
ini
tiat*
i
?onng
.di
'z
l
ng, enz.,zie initiate
, inwi

œœ.; - fee (Xnàer.),zieentrancefee.
s
tap (stoot);private -,particulieri.;
to havethe-,hetrechtvani.hebben;

initiative znw., initiatief,begin,eerste

to be lacking -, i. missen: geen i.
hebben; to take the -, het 1.nem en
(tot,in ...ing);at the- of,op i.van;

on (from,of) one's own -,uiteigen
i.;ook'
.zelfstandig'
,adj-,aanvangs...,
begin...,eerste,inleidend.
initiator (fe!e/.),zie caller.
initiatory,inleidend,eerste'
,inwijdings...
injeet, inspuiten (in,into;met,with),
(inlbrengen (in,into).
injeetion,inspuitlng. enz., zie inl
.ect;
i
nj
e
ct
i
e
,
'
eo
c
k,
s
yr
i
nge
,
t
uhe
,
i
.
kr
aan,
spuitje1-buisje.
injeetor, injector.
injudieious, onoordeelkundig, onverstandig.
injunet (gemeenz.j,ge-!verbieden.
injunetion,uitdrukkelilltbevel(gebod);
injunctie,rechterlijk verbod (bevel);
to givestrid -sto ...,tolay (strong)
-S upon a Person to ..., iem arkd
(streng)op het hart drukken ....
injure,onrechtaandoen,verongelijken,

persoonlijk) letsel; - from, schade
enz. veroorzaakt door; to infliet (uP)On, Schade berokkenen aan'to
sustain - (from), hadeel (
schade,
letsel) ondervinden (van).
injustiee,onrechttvaardigheid).
ink c)znw.,inkt;corrected in -, met
i.verbeterd;China(Chinese)-!Oostindische i.; copying -, copleer-i.;
drawing -,Indiatn) -,zie China -;
indelible -,onuitwisbare (onvergankelijke) i.; printing (printer's) -,
druk-i.;solid-,i.poeder;sympathetle
(seeret) -, sympathetische l.; çç'œ.,
inkten?meti.zwartmaken (drenken,
beschrljven,overtrekken);-in(over),
meti.over-,natrekken(overdekken);
- out,meti.onleesbaar(onzichtbaar)
m aken'
,zie ook inking.
bj-samenst.,- bloek fdrukk.t,inkttafel;
blot,i.vlek;- bottle,.i.fles;i.koker;
eraser, i.radeergom ;- glass,i-pot;
horn, (veroud.
j, hoornen i.koker;

- -

horn terms (words), stadhuis-

woorden; - pad, i.kussen; - peneil,
i.potlood; - pot, i.pot;- roller,i.rol;
- shed, zie 'w slinging'
, - slinger,

brood-, krante-, veelschrijver; slinqing, i.verspilling, nodeloos ges
chrljf;-s.pi
ller,zie- slinger;-stand,
i-stel; ook.
i-koker; - stone, i.steen;
-

table, zie x,block; - waster, zie

- slinger'
? - well, i.pot (in opening
van schrljftafelof in schrijfgerei).
inker,schrijftoestelLdraadl.tel.);inkter,
inktrol (drukk.t.
inkirless,inktachtigheid,enz.,zie inky.
inking.l
'nkt..-; - roller Ldrukk.j,i-rol.
inkle, breed garenlint.
inkling, aanduiding,wenk;flauw idee

(vermoeden).
inlaid adj.,ingelegd'
,- lloor,i.evloer,
inky,inktachLig,beïnkt;inktzwart.

parketvloer;- table,i.etafel;- woodkrenken; benadelen;wonden, kwetwork,houtmozaïek;- work,zieinlay
sen;-d,ook:beledigd;- one'sreputaznœ.; znw.,inlaid (linoleum).
tion,iem ands goeden naam schaden. inland znw., binnenland;adJ'., binnen-

injurious,nadelig,schadelijk (voor,to);
krenkend, beledigend; to be - to,
ook:schaden (v.belangen enz.).

lands (ook v.wissel, verkeer, correspondentie, factuur, markt, postwissel,briefkaart,telegram,handel),

&25
int
laal
jt
in het binnenland; - duty, acci
jns; innovation,(het)invoerenvan nieuwig- l
reight,binnenvracht;- navigation,
heden; iets nieuws, nieuwigheid,innovatie,verandering.
b.tscheep)vaart; - pilot, b.loods; produee, inheemse producten;- sea, innovative,genei
gd tot (belustop)het
binnenzee;- town,landstad;- waterinvoeren van nieuwigheden.
way, binnenwater; zie ook revenue; innovator,invoerdervan nieuwigheden.

lllX

bl
jw.,hetbinnenlandin,naarhet,b.,
landwaarts.
inlay ww.,inleggen (in, in); inleggen
(als versieringskunst); inlassen (v.
inzet of gravure in blad van courant
of boek);znw., ingelegd werk, mozai
'ektwerk);inlas.
inlet, in-, toegang, opening, weg;inham,kreek;toegang,geul;inlas,inzetselà (techn.j lnlaat; - pipe, toevoerpljp.
inlying,blnnentwaarts)gelegen.
inmatw (medelbewoner.
inmost,àinnenste;geheimst,diepst(v.
gevoelens,gedachten).
inn, herberg, logem ent; -keeper, herbergier.
innate, in-,aangeboren.
innavigablw 'onbevaarbaar.

innoxious.onschadeli
jk.
innoxiousness, onschadelijkheid.

innuendo znw.,insinuatie, toespeling;
:ç?W7.,insinueren.
innum erable, innum erous, ontelbaar,
talloos.
innutrition, ondervoeding.
innutritious, onvoedzaam .
inobservance, onachtzaam -, achteloos-

heid; (het) niet nakomen (naleven,
in achtnemen) (v.wetenz.).

inobservant, achteloos; veronachtzam end.
inoeeupatiom ledigzitten, werkeloosheid.
inoeulate, (
inlenten (tegen, against,
lor:m et,with;op,on,into).
inoeulation, (
inlentlng.
inoeulative, (
inlentings....

inner, binnenst, inwendiq, innerlijk; inoeulator, (inlenter.
binnen.-.;verborgenjgehelm st,diepst; inodorous. reukeloos.
- ollice, privékantoor; - (outer) lnoffensive, onschadelijk, onschuldig,
harbour,blnnen-tbuiten-lhaven.
ongevaarlijk;niet aanstotelijk.
innerm ost,zie inmost.
inolfensiveness, onschadelijkheid,enz.,
innervate, innerveren: zenuwkracht
zie inoffensive.
inoffieious,krachteloos,nietvankracht;
geven.
innervation, innervatie.
(jur.)onbillijk,instl'
ijdmetdewetten
innerve, zie innervate; ook. bezielen.
dermoraal(ïnz.v.testament).
inning? (het)binnenhalen (v.d.oogst): lnoperative. zonder (uitlwerking; buiindilking; -s,i
ngedi
jkt land;beurt, ten werking,niet van kracht; - acgelegenheid, kans; bestuurs-, reeount,dode (afgesloten)rekening.
geringsperiode enz.; to get (take) inopportune, onti
jdig, ongelegen; the
present is a very - time to ..., het
one's -s. zijn slag slaan;he had a
i
s
t
ha
ns
ee
n
z
e
e
r ongelegen m om ent
long -s,hijbleeflang aan slag (aan

het bewind,bestuur,beheer).

Om @@*@

innoeence, innoeeney, onschuld; arge- inepportunity,onti
jdig-,ongelegenheid.
loos-,onnozelheid.
inordinate, ongeregeld; buitensporig,
overdreven,bovenm atig,ongehoord;
innoeent adj., onschuldig (aan? 01);
-l
argeloos, onnozel; onschadelilk; a
y, ook:bovenm ate.
warehouse - of broom and soap inorKanic,onbewerktuigd;anorganisch.
(
iron),een magazijn datnooitwordt inorganization, gebrek aan organisatie.
schoongemaakt; znw., onschuldige; inornate, niet versierd, eenvoudig.
onnozele.
inpouring adJ'.,binnenstromend;znw.,

innoeuity, onschadeli
jkheid.
innoeuous, onschadeli
jk.

(het) binnenstromen.
input, (hoeveelheid) toegevoerdle)
innom inate, naamloos.
grondstof (uitgangsmateriaal);(elecinnovate, nieuw-igheden invoeren, verfr.)toegevoerde energie.
anderingen aanbrengen (in,in).
inquest, (gerechtelijk) onderzoek.

inquietude
inquietlzde, ongerustheid.
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inserutability

inquisition, (gerechtelijk of officieel)
'
nforonderzoek; navorsing.
inquire, enquire, d(nalvragen, l
m eren, navraag oen , Vragen naar; i
nquisitive, nieuwsgierig,(alles)onderonderzoeken; zie ook i
nqlliring(ly); zoekend.
- a person's name (the way), naar inquisitiveness, nieuwsgierigheid.
iemands naam (den weg)vragen;- inquisitor, (officieel of gerechtelijk)
about (after)
., vragen (informeren, onderzoeker.
navraag doen) naar; - atthe Post inquisitorial, - procedure, vgl.accusaOffiee, informeren (navraag doen)
torial.
bij hetPostkantoor; - for,vragen inroad, (vijandelijke) inval, raid; innaar,aanvraag doen Om ;vr
agen Om
breuk; inundations here are m aking
(iets,iemand);the KOOdS - d for, de
great -s into the arable area, de
aangevraagde goederen (Waarvan
plaatselijke overstromingen nem en
offerte wordt gisj gevraagd); these
gehelestukken vanhetbouwlandweg;
goodsaremuch -tlfor (alter),er is
this patent application represents a
veelvraag naardezegoederen;- into,
serious - into the X soap m onopoly,
onderzoeken, onderzoek doen (een
deze octrooi-aanvrage betekent een
0. i
i
nf
ornx
eren
nstellen)naar; - of,
ernstige inbreuk op het X -zeep
(inlichtingen inwinnen) bij'- somemonopolie; a heavy - (uplon the*
lr
thing ola person, iemand (naar)iets
working eapital, een heel gat in
asat
Vr
ge
o)
n;
, bi
- jofa person ahout(after.
hun bedrijfskapitaal.
iem and inform eren n aar inr
ush, (het)binnenstromen,-dringen;
(omtrent); zie ook within bj.
toevloed, stroom .
inquirer, (na)vrager, onderzoeker.
alubrious, ongezond (v.ltlimaat of
inquiringtly), (nalvragend, onderzoe- inspl
aats).
kend.
v.klimaat
inq
ui
rzo
y,e
uiry c),vraag,(gevraagde. insaluhrity, ongezondheid (
ve
r
eknq
om)
f plaats).
inform atie; onderzoek, inso
ane, krankzinnig.
enquête (naar, lnto); vraag (naar, insanitary, ongezond, niet sanitair.
lor); aan-, navraag, prijsaanvrage insanity, krankzinnigheid.
(van,for);close (exhaustivetsearehing,extensive) -,nauwkeurlg (gron- insatiability,onverzadelijkheid.
nsatiable, onverzadelijk.
dig,diepgaand,uitgebreid)onderzoek; i
a large (volume of) -, levendige insatiate, onverzadelijk, onverzadigd.
ribe, in-, opschri
jven; graveren,
vraag (naar, for); on -, bij na- ins(e
inlbeitelen;thesharesareto bearer,
vraag (onderzoek); upon closer (on
but
m
ay
be
-d
,
de
aandelen luiden
f
urtherl-,bijnaderonderzoek;firmer
aan toonder, doch kunnen OP
with m ore -,vaster met meervraag;
zieookcommittee,subject:),writll; naam worden gesteld; - (0n the
- ageney (offiee), informatiebureau; m emory, mind), (zich) inprenten;
opdraqen (v.boek);plaatsen alsin-,
-window,loket(v.kantoor).
opschrlft; van een in-, opschrift
bjmetf
z,
'
fJz.,to institutean -?eenondervoorzien; - one's(aperson's)name
zoek instellen;to make(institute)i.s
(about? asto),navraag doen (naar), (on alist, in abook)? (zich,iemand)
i
nschrijven (op eenlilst,ineenboek);
inlichtlngen inwinnen (omtrent); to
make lurther i.s, een nader onderd stock,fondsen (inschrijvingen)op
zoek instellen, nadere inlichtingen
naam ; -d (government) stockts),
inwinnen'
, to make i.s into, een o.
inschrijvingen op hetGrootboek;-d
weight, ingeschreven gewicht.
instellen naar'
,to m ake i.s of,inforinseription? inschrijving, enz., zie I@'n me
r
e
n
(
i
nl
i
c
ht
i
nge
n
i
nwi
nne
n)
bi
j
;
the article m eets with a good -, er
scribe'
, ln-, opschrift; opdracht (
r.
t3
is veel vraag naar dit artikel;itean
boekl; - sale,zie sale bj.
stand a elose -, het kan navraag i
nserutability, ondoorgrondelijk-, Onlijden.
naspeurlijkheid.

kaserutable
i27
insist
inscrutable, ondoorgrondeli
nenwerkse m aat (
afmeting)?
'zie ook
jk, Onna-

broker;znw.,binnenkant,-zllde'
,(l1et)
inwendige;the-ofaweek (gdzzzcenz.),
hetmidden van een week;(to turn)
insecticzdal, lnsectendodend.
- out,hetbinnenste buiten (keren);
insectieide,insectendodend m iddel.
to know - out, dooren door kennen.
insecure, onveilig, onzeker, onvast.
lnsider,ingewijde,,,insider''.
insecurity, onveilig-,onzeker-,onvast- insidious,verraderli
jk,arglistig'
,- disheid.
ease,verraderli
jke ziekte.
insidiousness, verraderli
inseminate, (inlzaaien (
.
ook jig.).
jk- arglistiginsensate, gevoelloos; zinneloos, onheid.
zinnig.
insight,inzicht(in,into),kijk,blik (op,
insenszbility?
onwaarneem baarheid,
into);to gain an - into,inzicht verenZ.jzie lnsensible.
krijgen in,een kijk krijgen op.
insensible, onwaarneem baar, onm erk- insignia? onderscheidings-, ordeteke: lnsignes.
baar; onbewust (van,of,to);onge- insnen
ignxficanee, onbeduidendheid.
voelig (voor,of,to).
insensitive, ongevoelig (voor licht,in- insignm eant, onbeduidend, -betekenend.
drukken enz.;voor,to).
nsincere, onoprecht.
insensitiveness, ongevoeligheid (voor, i
insincerity, onoprechtheid.
to).
insentient,gevoelloos,onbezield.
insinuate, ongem erkt (handig, listig)
inseparability, onscheidbaarheid, onafinbrengen, -schuiven, -steken (in,
s
c
l
l
e
i
de
l
i
j
kh
ei
d.
intolibedektelijktekennen (verstaan)
inseparable,onscheidbaar;onafscheidegeven,laten doorschem eren, insinulndr*
lneren; insinuating, ook:zich *
lijk (van,lrom);zie ook bind up.
ins-ertf
z7œ.,(inlzetten,-voegen,-lassen, gend,vleierig; innemend: - oneself,
brengen (in,in,into),bijschrijven, zich insinuëren; zich indringen (in,
(er) tussenplaatsen; opnemen (v. i
nto; bij, with); - onesell into the
lavour of, zich in de gunst dringen
clausulee.d.);plaatsen,zetten,(doen)
V an.
opnemen (in courant enz.); - an
advertisement (in a paper), een an- insinuation, (het) inbrengen,enz.,zie
nonce plaatsen'
, znw., tussenzetsel,
insinuate'
, bedekte toespeling, insinl.
latie.
inlas; ta4?'
zzer.l,zie insetznw.
speurli
jk.
insect,insect'
, - destroyer (killer),zie
insecticidei - powder,i.enpoeder.

insertion,inzetting,enz.,zieinsert œm.'
, insinuative,zieinsinuating'
.insinuërend.
inlas; entre-deux.
insinuator, indringer, vleier, enz., zie
inset f
zzfc., inzetten, -lassen, -steken;
insinuate.
znœ.,ingelastte)bladten),ingelegde insipid, sm akeloos, laf, flauw , zoute-

circulaire of l'
eclamebiljet, insteek; loos (ook jig.j.
tussenzetsel;bijkaartje (ookk-map); insipidity,smakeloosheid,enz., zie inslpid.
medaillon (in illustratie).
inshore Lscheepv.j, landwaarts, naar insist!aandringen;volhouden;nadruk(vlak bij,onder)de kust;- of,dichkelljk (positlef) beweren;- (uplon,
ter bij de kust dan; tussen de k.
(bt
lijven) staan op, aandringen op,
en ....
blljven bi
j;(in den brede)tlitweiden
)binnent
qd'
/*)
ins
i
de
v
o
o
r
z
.
i
n)
bi
nne
n
'
over;as (if) you -, daar (indien) u
binnenst, inwendig, binnen*@*)
' - of
er op staat;- (on it) that...,erop
Lgemeenz.j, binnen (een week enz.); staan,dat...;volhouden,dat...;- on
bl
jw.,(van,naar)binnen'
,- address, im m ediate paym ent, op onm iddeladresop debinnenzijde top den brief
lijkebetalinq aandringen;- on one's
zelfl;- caltllipers,voetjes-,binnen- point, op zljn stuk blijven staan;
passer; - knowledge (tip), kennis
they - on your presence (on your
hein: present, On it that you shall
(inlichting) uit de eerste hand; lining, voering;- m easurem ent, binbe present), men staat er op dat u

insistenee
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(crook bij)aanwezig zult ZI
*
J
*11*
1 zie
ook right c?).
insistenee!inslsteney, (het)aandringen,

instanee

- of goods); ehief - of the rolling
s
toek,chefvanexploitatie(spoorw.j;
- ofworks,bouwopzichter;-'sreport,
keuringsraqport.

enz., zte insist; aandrang; great was placed on the lact that ...,m et inspeetorate, lnspectoraat;inspectie.
nadruk werd er op gewezen, dat.... lnspeetorship, zie inspectorate;deed ol

insistent, (aanldringend, âànhoudend; -, acte van liquidatie der bezittinzich opdringend; -ly, ookï m etaangen van een lnsolventen debiteur.
lnspiration, inadem ing; ingeving, indrang (klem).
insobriety,onmatiglteid;dronkenschap.
spiratie.
insolation, blootstelling aan de zon, lnspirational, geïnspireerd;inspirerend.
zonnewerking, het drogen (rijpen, insplator,inhalatietoestel.
inspire, inadem en'
: ingeven! -blazen,
bleken)in de zon;zonnesteek.
insole, binnenzool.
boezemen;insplreren,bezlelen (met,
insolenee,onbeschaamdheid.
with);-eonlidence,vertrouwenwekinsolent, onbeschaam d.
ken (geven);- a person with eonli-

insolubility,onoplosbaarheid (ookjig.j. denew - e.intto) a person,iemand
v.inboezemen;zie ook doubtcu).
insoluble,onoplosbaar Look jig.j.
lnsolveney, insolventie, staat van on- inspirit, opwekken, bezielen; m oed
verm ogen; - act, faillissem entswet.

geven.
onvermogen; to beeom e ook:fail- inspissation, verdikkzng,indamping.
leren; - Debtors' Court, zie Bank- instability. onvast-, onbestendig-, onruptcy Court; - estate,failliete boestandvastigheid, onstabiliteit.
del;znw.vinsolvente schuldenaar.
lnstall, installeren, (in ambt) bevestiinsom ueh, - as, zie inasm uch as; gen; installeren, plaatsen, aanbren-

insolvent c#j.,insolvent,in staat van lnspissate,verdikken? indampen.

that:zotzeer),in die mate,dat.

gen;aanleggen (v.electr.lichtenz.);

zoek;eustoms -,- b; the eustoms,

termijnen; on the payment by -s

insouexant,onbekom merd,zorgeloos.
- onesell,zlch installeren.
.
inspect,onderzoeken,opnemen,kellren, installation, installatie, enz., Al
e *1n*
stall; installatie,inrichting, aanleg.
in ogenschouw nem en, inspecteren,
bezichtigen, inzage nem en van;visi- instalment, (
betalingsltermi
jn; afleveteren;thelist may be -ed at ..., de
r
ing,tpar
t
ij
,ge
de
e
l
t
e
,
t
ermi
jn; ook:
annuï
e
i
t
;
s
har
e
ho
l
d
e
r
s
who
have not
lijstligtterinzage bij...,zie ook inpaid their -sl)y Jan. 1, aandeelhouspection; -ing order, zie inspecders die vôör 1 Jan. niet hebben
tzon order.
lnspeetion,onderzoek,enz.,zieinspect;
gestort;to pay (repay,payable,paykeuring; visitatie; op-, toezicht; inment) by -s, betalen (terug-, qfspectie;close -, nauwkeurig onderbetalen, betaalbaar, betaling) In
douane-onderzoek!visltatie;tour ol
-, - tour!inspectlereis;to m ake an
- of, zie lnspect;for -, ter bezich-

t
iging;for(yourkind) -,ter inzage;
op zlcht;to deposit for -, ter visie
l
eggen;on (eloser) -,nader bezien,
biJ nader onderzoek; to be open to
-, ter inzage (visie) liggen; built
under Izloyd's -, onder Lloyd's toezicht gebouwd; zie ook com m ittee;

- order,permissiebiljet (ter bezichtiging van goederen).

inspeetor,onderzoeker,enz.,zieinspect;
opzichter, inspecteur, controleur;

keurmeester,keuringsbeambte (ook:

plan, zie on the - system ; in -s,

bijgedeelten (in termi
jnen);to insert
an article in -s.een artiielbij ge-

deelten plaatsen; - business, verkoophuis op afbetaling, a.shuis; reeeipt,stortingskwitantie;- system

(plan), af-, termijnbetalingsstelsel;
on the- system,opafbetalingtsvoorwaarden).
instanee znw.,aandrang,dringend verzoek;voorbeeld;geval; (jur.4instantie,aanleg,zie ook courtcl);-gare
known where...,er zijn gevallen bekend,dat...;to eite (quote,adduee)
.

an -,een voorbeeld aanhalen;at the

instancy
&29
instrum ental
o1, o? aandrang (verzoekh van; lnstinctive.instinctief,instinctm atig.
ook:op lni
tiatiefvan;for-,bijvoor- institute znw.,instituut. instelling,in-

beeld (bijv.); in the first -, in de
eerste plaats; in the present (thls
partieular) -, in the partieular -

under notiee, in het onderhavige geval; in your -, in uw g.; f
zzgz.,a1s

voorbeeld aanhalen;met v.(en)toel
ichten (bewijzen);- thefaetthat...,
als v.diene,dat...
instancy, (aanldrang.
instant adJ'., dringend, âânhoudend;
ogenblikkelijk;-ly.ook:op staanden
voet;(on) the 20th insttant), (op)
den 20sten dezer;- dism issal,onm iddellijk ontslag,o.op staanden voet;
zie ook notice ca); znw.
,ogenblik,
m om ent;this -, ogenbl
ikkell
jk; the
- 1 8aW hi
m, zodra (op hetzelfde
ogenblik dat) ik hem zag; I went
that (on the)-,ik ging erogenblikkeli
jk heen.
instantané. instantané, m om entopname; (/fg.) korte schets in enkele
zinnen.
instantaneous,ogenblikkelijk;moment
@
*@;- phototraph)(exposure),m.opnam e; - shutter, m .sluiter.
i
nstanter tgdf
zz.scherts.j,ogenblikkelijk.
instate, plaatsen,installeren, vestigen.
instauration, herniellwing, herstelling,
instauratie.

instead,in plaats (stede)daarvan;we
wi
ll send them other bpoks -,in
plaats daarvan zullen w n hun andere boeken zenden; - of,in plaats

richting,genootschap; -s (jur.),instituten; fcffg-, instellen,stichten,oprichten,instituëren;instellen (v.gerechtelijke vervolgingl;(jur.)instrueren; - a eheck,een contrôle instellen; zie ook appealbj, com parison,
inquiry b)! proceeding,prosecution.
institution, lnstelling, enz., zie institute f
'
f/f
zz.;instelling,vasteqewoonte,
instituut, bepaling, wet; lnstituut,
stichting,instelling;private (public)
-:particuliere (openbare)instelling.
instltutional,ingesteld;genootschaps..-,
stichtings-...
institutor, insteller stichter.
instrud, onderrichten, onderwi
jzen'
1

instruëren, last (opdracht, order,
instructie)geven,gelasten;(jur.)last
geven; as -ed, volgens de instructies, volgens opdracht.

instruetion,onderricht,onderwijs'
,voorschrift,(geœ.m
.:)instructiets),last,
. p
opdracht;-s(?ur.),lastgeving;eourse
of -, leergang, cursus;standing -s,
vastei.s;striet(stringent)-s,strenge
i.s; to earry out -s, i.s uitvoeren;
to follow -s,i.s opvolgen; to issue

(give) -s, i.s geven (verstrekken);
we have given -s for the goods to
be
e ipped, wi
j hebben opdracht,
gegeven, de goederen teverschepen;
aceording to (as per) -s.volgensde
i.s;in aeeordanee (eonformity)with
(agreeably to)your-s.overeenkomstigIlw i.s.;acting(uplon -strom ...,

(stede)van.
instep, wreef (v. voet);bovenleer (v. in opdracht van; under the -s o1,
volgens instructie van.
schoen).
instigatw aanzetten, -drijven, -sporen instruetional, onderwijs..., 1eer...; instructies bevattenae.
(tot, to); aanhitsen, opruien; aanstichten.
i
ns
trudive,leerzaam,-rijk,instructief.
instigatiom aansporing, enz., zie instigate; prikkel, instlgatie;at the -

instructor, instructeur.
instrum ent, instrum ent; gereedschap,

of,op instigatie (aandrang,aansporing) van.

werktuigLookjig.t,middel'
,stuk,acte,

instinct znw., instinct; adj-, - with,
bezield met,vervuld (:-01)van.

vorderlijk zijn aan (voor),bijdragen

oorkonde, docum ent; zie ook negoinstigator,aanstichter,-stoker,-legger;
tiable.
ophitser, opruier.
instrum ental, m edewerkend, dienstig,
instiltl),indruppelen (zc/#.; in, lnto); behulpzaam .dienstbaal'; instrum en(/fg.)(geleidelnk)inprenten (in,into). taal; his action has been largely instillation, instilm ent, indruppeling,
in ...ing.zijn optreden heeft erzeer
toe med/gewerkt...; to be - to, beenz.,zie instiltl);instillatie.
tot.

instmum entality

i30

instrumentality, (mede)werking, bem iddeling,toedoen;m iddel.
instrum entation, instrum entatie.
. ook
=
instrumentality.

intact

profit, profits) -, td?z?cr.)
.use and
oecupaney-,v.tegenbedri
jfsschade,
bedri
jfstl.
lsicol-v.; fire -, v. tegen

insubmersible Lscheepv.j,nietkunnende

brandschade, brandassurantie'
, to
attend to -, voor de v. zorgen;

onvoldoende ....
insufticient, onvoldoende, -toereikend,

brokers a.m akelaar,-bezorger,assuradeur'
, - business, v.swezen,-be-

genoegzaam; ((?drou#.)onbekwaam;
ly prepaid (stamped), onvoldoende

drijf; - elub, onderlinge a.club;
eertifieate, a.certificaat;- eom pany,
v.-,a.maatschappij;- fund,a.-,v.s-

to cover (an)-,een v.dekken (sluiten);to effect(an) -,assurantiebezorgen,een v.sluiten;the- iseflacted on ..., de v. betreft (wordtgesloten op)...; to take out an -,een
insufferable, onverdraaglijk, onduldv.sluiten (nemen).
baar.
b4Ramenst-, account,assurantierekening; - agent, verzekeringsagent insufficiencp onvoldoendheid,enz.,zie
insufficient'
,through an - ol..., door
benefit,(v.sluitkering;-book,a.boek;
zinken.
insubordinate, weerspannig.
insubordination, weerspannigheid, 1*n subordinatie.
insubstantial,zie unsubstantial.

-

-

gefrankeerd.
insufflate, inblazen.
insulflation, inblazing.
insufflator, inblaasapparaat.

insular,eiland...; (/ig.)geïsoleerd; be-

fonds; - line, a.vak; - m arket, a.-,
v.sm arkt; money, a.penningen;

offiee,a.kantoor'
,a.maatschappij;-

olfieial, v-sbeam bte; poliey, v.s-,
a.polisi-prem ium ,a.premiei-soeiety,
zie '
w com pany; - stam p, a.zegel;
- take
r, v.nemer.
insularity, insulaire positie; bekrominsuranty verzekerde.
penheld.
insulatw tot een eiland m aken; afzon- insure, verzekeren, assureren (tegen.
krom pen.
insularism ,bekrompenheid.

deren,isoleren; Ltechn..j isoleren;zie
verder insulating.
insulating, - eompound (substanee).
isoleermassa;- layer(eoat),isoleren-

a
gainst); the -d,the party (parties)
-

d, de verzekerdetn); - oneself,

zich verzekeren -d am ount,sum -d,
verzekerd bedrag; the -d interest,
het v. belang, het verzekerde; de laag; - steam er,voorvleestransone's life, een levensverzekering
port ingericht schip; - tape,isoleersluiten; -d value, v.e w aarde;letter
band.
with value -d,briefm etaangegeven
insulation,isolatie Look /dcA?z.);- tape,
waarde.
isoleerband.
insurer, verzekeraar,assuradeur.
insulator? isolatol-.
insulin, lnsuline.
insurgenee,insurgency,oproertigheid).
insult znw.,belediging'
,f
&'f
&z.:beledigen. insurgent adj.
, oproerig, opstandig;
znçv., oproerling, opstandeling, ininsuperability,onoverkomelljkheid.
surgent.
insuperable,onoverkomelijk.

insurmountable,onoverkomelijk.
i
nsupportable, on(verldraaglijk.
insurable, verzekerbaar; - interest, v. insurreetion, opstand,oproer,muiteri
j'
,
belang.
zie ook rise q).
insuranee c), verzek
, insurreetional! insurrectionary, opstan-ering, assurantie'
ZLd ook assllranoe; account. eertilidig, oproerlg.
eate, policy of -,zie bj; allelasses insurrectionist, Opstandeling.
onvatbaarheid, enZ.y
of -, alle soorten verzekering'
, con- insuseeptibility,
zie insusceptible.
traet o1--, v.scontract, polis; rate
of -, zie- prem ium ;rates of -,v.s- insusceptibl
e, onvatbaar(voor,of),on-

gevoelig, onontvankelijk (voor,to).
tarieven'
, term (period) of -, v.s., ongerept,
duur; additional-, na-, bijverzeke- intaet, intact, onveranderd'
onaangetast, gaaf.
ring; eonsequential loss (loss of

intaglio
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intent

intaglioznw.,idem :(steenmet)verdiept intelligible, begri
jpeli
jk,verstaanbaar,
snijwerk;diepdruk; f
'
4zçc., insnijden. duidelijk(voor,to);intelligiblydrawn
iutake,op-,inneming; (het) op-,ingeup,overzicbtelijk opgesteld.
nom ene; ook = input; omheind ge- intem peranee, onm atigheid, enz., zie
deelte; ingepolderd gedeelte van

intem perate.

moeras;vernauwing (v. buis enz.); intenzperate, onm atig, overdadig; ongem atigd;heftig.
luchtkoker (in mijn);prise d'eau.
intend, voornemens (
intangibility, ontastbaarheid.
van plan) zijn,
intangible, ontastbaar;zie ook assets;
voorhebben, de bedoeling hebben,
developm ent expenditure, niet
bedoelen, menen;bestemmen (
voor,
terug te winnen ontginningskosten.
for); -ed, ook:vooryenomen, aaninteger,geheel(getal).integraal.
staand; opzettelijk; lt is-ed to ...,
integraladj.,geheel,volledig,integraal; het plan is,hetligtin hetvoornem en
ook = integrant;- calculus,integraal(de bedoelingl...; - well, het goed
rekening; to form an - part of, een
be
doelen (menen);this isnot-edto
imply ...,hierm ede is nietbedoeld...;
integrerend (wezenlijk) bestanddeel
Vorm en Van;ZTtW.,integraal.
integrant,integrerend.

the goods were originally -ed to be
shipped by s/s Neptune, de goederen

integrate adj., zie integral adJ*.,
. g?œ.,
(tot een geheel)aanvullen,volledig

zouden oorspronkelijkpers.s.N.worden verzonden; the pxtrpose -ed,het
beoogde doel;-ing purehasers(subs
cribers,ete.),gegadigden,reflectanten; - by, bedoelen met; what are

m aken;integreren.
integration, integratie.
integrity, volledigheid,geheel,eenheid,
ongeschondenheid; zuiverheid; integriteit,onkreukbaar-,rechtschapen-,

eerlijkheid.
(-je),vlies,vel.

integum ent,bekleedsel,om hulsel;huid
.

intellect, intellect,verstand.
intellectiom begrip, bevatting.

these aecesgories -ed forl,waarvoor
di
ene
ze
onde
rdelen ?1
'
zij
n znijde
bes
temd
?;
or
what isWaar
thisvo
-e
d
forl,ook:wat m oet datvoorstellen?
intendaney, intendance.
intendant, intendant.

inte*ndment(jur.),bedoeling,betekenis,
Zln .
intellective,verstandelijk.
intelleetual c#j.,intellectueel,verstan- intense,intens,krachtig,(inlgespannen,
delijk,geestelijk,verstands...; zuw., geweldig, hevig, fel; - l)r, ooh: zeer,
intellectueel.
eheel en a1,in hogem ate; -ly blue,
intellectuality,verstandelijk verlnogen. zn-blauw .
intelligenee, verstand, oordeel,begrip, intenseness: zie intensity.
intelligentie, schranderheid'
, be- intensificatlon, versterking, 0nZ.,
intensify.
richtten), tijdingten), nieuws'
, the
intensifier,versterker.
l
at
e
s
t
-,
de
j
o
ngs
t
e
be
r
i
c
ht
e
n'
,
bureau, zie 'w office; - Department intensify, versterken (ook phot-j, ver-

(Service)?lnlichtingendienst;-ofliew
hogen, in kracht (doen) toenemen,
informatlebul'
eau;t-4z?zdr.lplaatsingintenser maken (worden);(nog)verbureau;zie ook commercial adj.
ergeren (verscherpen).
intelligencer,aanbrenger,geheim agent, intension, spanning'
,intensiteit.
spion; (ecroud.) nieuwsblad, bode; intensity,intensiteit,kracht,hevigheid,
sterkte.
(/ï#.)gids.
intelligent,verstandig,vlug van begrip, intensive, intensief.
schrander,intelligent'
, -ly, ook.
.m et intent znw., oogm erk:bedoeling,plan,
begrip van zaken; to follow -ly a
opzet;indirect - (/ur.),dolus eventechniealtreatisw een technische vertualis'
,no - eould be proved,m en kon
handeling goed volgen.
nietbewijzen,dateropzetinhetspel
w as; the true - and meaning ofthis
intelligential, verstandelijk.

intelligibility,begrijpelijkheid,enz.,zie
intelligible.

contract, de bedoelingen (uitlegging)vanditc.;to the- that...(flcr-

gntention
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interest

/ud.):Opdat;to all*'
s and purposes, interccption, onderschcpping, enz.,zie
f
e
i
t
e
l
l
j
k,
e
i
ge
nl
i
j
k,
i
n den grond; intercept.
in alle opzichten; to the full - and

intereession,tussenkom st,enz.,zïcintercede;intercessie.
intereessor, bemiddelaar.
schrijving; with good (malieious, intereessory, bem iddelend.
m eaning of this specification,geheel
volgens de bedoelingen dezer be-

evil) -,metgoede (kwade)b.n,(on)- interehange znœ-, (uit-, af-, verlwisseling; ruil; verkeer; - of opinions,
opzettelijk;c#j.,ingespannen,onafgewend, aandachtig; - (uplon, gegedachtenwisseling, ww-, (uit-, af-,
spannen (opmerkzaam,gericht) op, verlwisselen, met elkander afwissel
e
n;
r
ui
l
e
n.
zinnend (belust,uit)op;verdiept(gehe
el opgaand)in;- (uplon misehief, interehangeahility, verwisselbaarheid.
kwaad in het schild voerend.
intbaar
erehanqe
able, verwisselbaar, rtlilintention, V oornenaen, oogm erk, be- lnterchangeably, ookk door
doeling;ill--ed, m et slechte bedoeelkander.
lingen.well--ed, goed bedoeld,m et lntereolonial, interkoloniaal.
krling gemeenFoedeb.n,welgemeend;welmenend; intereom m unieatey onde

xtis our - (the - is) to ...,het ligt
in onze (de) b. (ons, het voornemen)
...;to intimate (signify) oness
- t
o ..., het voornem en te kennen
geven...;zie ook evil c).
jntentional,opzettelijk, met opzet.
intentness, gepannen aandacht, vgl.
intent cdj.
inter 1, ter aarde bestellen.
inter 11, tussen, onder; - alia (c/gcI-.: i.a.), onder andere (o.a.); alios (i.a.),onderanderen (o.a.); se,jegens (onder)elkander;the relations of the paptners - se, de onderlinge verhollding der deelgenoten;

zie verder ajzond.samenst

scllap (verkeer,verblnding)hebben.
onderliùkte) verkee: (gemeenschap,
verbinding).
intereom m unity, gem eenschappeli
jkintereom m unieation, intéreomm uniom

heid.
inteèeom pany, tussen de maatschap-

pijen onderling, de m.n onderling

rakend.
intereonneet, ondérling verbinden.

intereostal, - floor Lscheepv.),bodemwrangstukken.
intereourse,omgang,verkeer;eom m er-

eial (trading) -,handelsverkeer;to
break o11 all -, de betrekkingen
(gemeenschap) verbreken.

interact znœ.,tussenbedri
jf,-spel;ww-, intereross, elkander kruisen.
op elkander inwerken L
ook:- upon interer rent, tussenkom end, er tussendoor lopend; afwisselend.
one
yno
t
he
r
)
.
interaction, wisselwerking.
interdepend,onderling afhankelijk zijn.
inter-allied, intergeallieerd, tussen de interdependence, onderlinge afhankegeallieerden.
lijkheid.

interblenë (zich) met elkander (verl- interdependent, onderling afhankelijk,
nauw sam enhangend.
m engen.
interhourse, - seer ities (stoeks),arbi- interdiet znw., verbod; œœ.,verbieden
tragefondsen.
(om,from ...ing); - something to a
interbreed, (zich)kruisen.
person,iemand iets verbieden (ontintercalary,ingevoegd.ingelast;- day
zeggen).
inter-enzpire, binnen het Britse ri
(year),schrlkkeldag (-jaar).
jk.
interealate, tussenvoegen, inlassen.
interest I c1) znw., belang, voordeel;
interealation, tussenvoeging,inlassing.
r
echt, (aanldeel,belang (bij,in,in);
intereede, tussenbeide kom en, interverzekerd belang; invloed; belangcederen;zich in debresstellen (voor, stelling,interesse;belanghebbenden,
on behalfo1);- for a person with, geïnteresseerden, connecties, kring,
iemandsvoorspraak zijn bij.
partij;eommunity (conlliet. group,
intereept,onderscheppen,tegenhouden,
sphere) of -s,belangengemeenschap
(den pas)afsni
jden.
(-strijd,-groep,-sfeer); the Siemens

interest
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interest
with, conto a naeta gaan m et;to
withdraw one's - in an undertaking,
should he glad to hear..., het intezich uit een ondernem ing terugtrekken; zie ook suit 11 en uphold.
resseert OnS Van u te Vernem en;
aS a m atter of possible - ..., daar c4)met voorz., devoi
d of-,van belang
het u wellicht interesseert...; it is
ont
bl
o
ot
,
va
n
gee
n
b.;in the-(s)of,
a nzatter of - to note *@*#het is OPin het b. van, ten behoeve van; to
m erkenswaard,dat...'
, - poliey, zeeaet in a person's -, in iem ands b.
verzekeringspolis waarin het verhandel
en;in the -(s) of trutb, ter
wille van de waarheid;it is of no zekerd belang in bijzonderheden i
s
omschreven.
to us, het is van geen b.voor ons;

W erke (group of) - s, de b.ngroep
der S.W .;asa m atter (point) ol-we

c2) met c#/.; the banking (exporting, itis(to) their - to ...,het is in hun
b. ...; with -, met belangstelling'
,
mining,sbxpping,ete.)-,degezamenwithout -, zie devoid of 'w'
, it is,
lijkebankiers(exporteursenz.),bankkringen enz., belanghebbenden bij perhaps, not without - to note ...,
het bankwezen (den exporthandek
het kan zijn nut hebben hier aan
te stippen dat ....'
enz.);eonflicting (elashing,opposing,
rival) -s, (tegenlstrijdige belangen; b)ww-,interesseren,belanginboezemen
eonsiderable(growing,keen)-,grote
(voor,in), b. doen stellen (in,in);
(klimmende, levendige) belangstelbet
reffen, raken: -ed, ook: (er bij)
ling;thè landed -,de landeigenaren,
betrokken,belanghebbend,geïnteresagrariërs; long (short) -s (beurst.j, seerd (in,in);partijdig,zelf-,baatzuchtig; belangstellend; zie ook inhausse-tbaisse-lpositie; monetary
(peeuniary) -,geldelijk belang;(of)
teresting;party(person)-ed,belanghebbende; gegadlgde; you m ay be
preponderant -, (van) overwegend
b.; of present (eurrent) -, actueel; -ed (it may - you) to hear..., het
za1 u wellicht lnteresseren te verofvital (supreme) -,van het allernemen...;We WereVeKy -edt/read ...,
hoogste b.; zie ook control :), insurable, insure, life :), moneyed, wijhebben met grotebelangstelling
mutual,peculiarc#j.,profound,e.a. gelezen...; this does not - us, dit
interesseert ons niet; to be -ed in, ca) met fcf
,
fz., to arouse (exeite) -,de
belangstelling gaande m aken;to atoneself for (in), belang stellen in
tend to a person's-s,zie to look after
(hebben bij), deelhebben aan, zich

a person's -s; to ereate -, b. wekinteresseren voor, zich gelegen laten
ken; to display eonsiderable - over
liggen aan.
***# veel b. aan den dag leggen interest11c),rente,interest;compound
(tonen) voor...; to give up one's -,samengestelderente,r.opr.(soms:
im niet m eer deelnem en aan; this
- on -);- is tlue (payable), the aeerues from f
.on
has no - fbe
orlang;
(to)u%
di
t
i
s
vo
or
on
s
)..., de r. gaat in
to have an - I
*n,
(begint te lopen) op...,zie ook run
van geen
deelhebben aan,een aandeel hebben
c1);fixed -,vaster.;simple -, enkelvoudige r.; arrears of -, -s due,
in,belang hebben bij,geïnteresseerd

zijn bi
j;to hold an - in, een aandeelhebbenin;to Iook afteraperson's
-s, iem ands belangen behartigen;

to ma.
ke - (wlth),zijn invloed doen
gelden (bij);to promote(further)the
-s ol,de belangen bevorderen van;
to protect (safeguard. wateh over)
a person's -s, voor iem ands b.n
walten; to serve one's -s,iem ands
b.n dienen'
,to take an - im b.stellen
in; to take an - in the m arket fge-

meenz.), speculeren; to take hali fngels H andelswoordenboek

unpaid -, achterstallige (nog verschuldigde,onvergoede)r.; days of
-,r.dagen;advanee free of-, r.loos
voorschot; loss of -, r.verlies,-derving;paym ent of -,r.betaling,-vergoeding;rate of -, r.,r.voet, -standaard, -type; - aeeount, interestrekening; --bearing, r.gevend; ehargw r.last; - eoupon,coupon 1or

-, coupon, r.bewijs; - revenue
(reeeipts),r.opbrengst,gekweekter.;

lixed - seeurities,effecten m etvaste
28

interestin:
i3i
interloeutor
r.;- table,r.tabel:-tafel;- w arrant, interfluent, ineenstromend (-vloeiend).
interestm andaat.
interfold, - forms, kettingform ulieren.

foliate, (metbladen papier)doorbjkwe
metekt
fcœ.
,aecrued -, - acerued, ge- intsecrhi
e rente;ook = accumulated >
eten.
opgelopen r.; - accrues to eapital. inteduse, samensmelten, (
zich) verkapitaalkweektrente;the-aeeruing
.doorspektm et.
m engen;- dwith,ook'
rfusion, samensmelting, enz., z%
t
o m e as from ..., de mij.toeko- intient
m ende r. van ... af; the - aecrued
erfuse.
to the Fund, de door het Fonds interim znw.? tussenti
jd'
, in the -,intussen'
,adJ.,tusschenti
gekweekte r.; zie ook c) en plus
jds,voorlopig,
V00rZ.' to allow - on @*@; r. Ver,- eertiltijdelijk;-bill,interimwissel'
goeden voor...; to hear (earry) -,
icate (receipt)!voorlopig certificaat
r. dragen, r.gevend zijn; to bear
(bewijs),recepls;- dividend,interim
(voorlopig,tussentijds) dividend'
,in
(carry) - at the rate of 3%, 3%
r.dragèn (doen); hearing - at (the
the-period,indien tussenti
jd'
,intussen; - share, voorlopig aandeel.
r
ate of) 3% , rentende3% ;bearing
no -s r.loos;to eharge -, r.bereke- interior adJ'., inwendig,binnenste.binnen...iinnerli
jk;binnenlands,-towns,
ne
n (in rekening brengen); the earned, de gemaakte r.; to meet -,
plaatsen in hetbinnenland'
,znw.,binte'
,interieur;binnenland'
,zie ook
de r.(op tijd)betalen;to pay -,r. mneins
nister 1.
betalen (vergoeden);toyield(return)
-,r.opbrengen (afwerpen).
interjacent, tussenliggend.
c) metvoorz.,tolend (out)(borrow)at interjeet, er tussenwerpen (-voegen),
opmerken, in het m idden brengen.
-,tegen rente (uitllenen;to putout
(plaee) at -,op r.zetten,uitzetten; interjeetion,tussenwerpsel,opmerking,
at a high rate of-,tegen een hoge r.;
uitroep.
(exclusiemf)et
r.;r.;ex (excluding) -,ex interjeetional, interjedory, er tussento Iive on the - ofone's
geworpen(gevoegd)(v.opmerkingen).
money, van zi
jn r. leven; with -s lnterlace?dooreenvlechten (-strengelen)
metr.Look/fg.);toreturn one'skind(ook /zg.);elkander (doorlkruisen.
ness with -, iemands goedheid m et interlaeem ent, dooreenvlechting, enz.,
zie interlace.
woekerrente vergelden;without(free
o
f
)
-,
z
o
nde
r
r
.
,
r
l
oo
s
.
i
nt
erlard, doorspèkken (Iig.4 (met,
interesting,interessant,belangwekkend.
inter-European, tussen de Europese

landen (onderling).
Sen (
in den weg) komen,zich in de
zaak mengen,ingrijpen;Ltechn.jinter-

interlere, tussenbeide komen, er tusfereren;- in,zich m engen in;- with,
zich bem oeien met;in botsing kom en

met (/fg.), strijden met (belangen
enz.);belemmeren,in denwegstaan,
(verlstoren, in de war sturen, storend werken op.
intezference, tussenkomst (ç,
g!. interfere),inmenging (in,in),ingri
jping,
bemoeiing (met,with);(
.
techn.jinterferentieg
'(Wmcr.)vaststellingvanhet
prioriteltsrecht (bijoctrooi); (somsj
geknoei, fraude; storing, stoornis,
botsing;State(government)-,staatsinm enging,staats-,overheidsbem oeiing (met,in).

with
. ).
interleaf, doorschoten blad.
interleave, interfoliëren:m et wittebladen doorschieten.
*
lnterline, tussen de regels schri
jven,
interliniëren.
interlinearainterlineair:tussen de regels

(geplaatst).
interlineatiom hettussenderegelsschrijven; tussenschrift.
interlink,onderling verbinden.

interlock, in elkander (doen) sluiten
(baken, grijpen); -ing direetorate,
bestuur (v.trusts,consortiumsenz.)
waarbij de zetels onderling tussen
deverschillendemaatschappi
jenworden verwisseld.
lnterloeutiom gesprek, sam enspraak;

(zd!#.)(hetuitspreken van een)inter-

locutoir vonnis;vgl. interlocutory.
interloeutor, interlocutor: deelnemer

i35
interpose
interloeutory
aan een gesprek; nay -, degene die
pany's - affairs, de interne aange-

raet naij spreekt.
sengeworpen (v. Opmerkingen); judgment (order, decree), interlocutoir vonnis.
interlope! onderkruipen, brunhazen,

interlocutory, in gesprekvorm ;los,tus-

legenheden der maatschappij;- eir-

eulation: loan, trade, etc., binnenlandse clrculatie,lening,handelenz.;
- evidence,intrinsiek bewi
js1
--@P<anization, inwendige inrichting'
, - or-

yanization (economy) department,

onder lem ands duiven schleten.
lnwendige dienst;- telephonw huisinterloper. onderkruiper,beunhaas,intelefoon; znw., -s, intrlnsieke hoedringer.
danigheden, hetwezenlijke; fteckn.j
interlude, zie interm ezzo.
binnenwerk.
interm eddlw - in, zich m engen in; - internation (
Wrzzer.), (het) zenden van
with,zich (ongepast)bemoeien met. waren naar het binnenland.
intermediary c#j., bemiddelend, tus- international, internationaal; - eom sen...;tussenliggend, tussen..-;znw.,
merce (trade),wereldhandel;-Court
bem iddelaar, l.
ussenpersoon; bem idof Justice, zie.perm anent'
,- seeurideling, tussenkomst, interm ediair;
ties!zie interbourse; - traffie!interthrough the - ol, dool'bem iddeling
natlonaal, wereldverkeer; zïe ook
Van.

bank 1Ic),exhibition,goodwill,law

interznedlate adl., tussenliggend, tusa) en bj.
sen...'
, - betweeu,gelegen tussen; - internationalize, internationaliseren.
day (beurst-j,derde rescontredag; - interneeinw m oorddadig,elkander verparty,tussenpersoon,zieook party;delgend, verdelgings....
port, t.haven; - sailing (steam- internee, geïnterneerde.
er), extra afvaart (boot), t.boot; internm ent, internering.
- statiom t.station; - stoek-taking, interoeeani
c,tussentweeoceanen,interoceanisch.
t.tijdseinventarisering;znw.,tussending? -vorm,overgangtsvorm);o?
fc., interpage,op doorschoten bladen drukbem lddelend optreden.
ken of inlassen.
interm ediatiom bem iddeling, tussen- interpellatg,interpelleren (
buiten Eng.j.
komst.
interpellatzon, lnterpellatie fbuiten

intermedium, tussenstof;(zc!#.)tussenEng.).
komst, t.persoon.
interpellator,interpellant(
buiten Eng-).
i
nt
erpenetratw (
intermezzo,intermezzo (ook /ïg.).
geheel,elkander)doorinterminable, oneindig,eindeloos.
dringen.
interplay, wi
interminglw (zich) (verlmengen.
sselwerking,(het) in (op)
intermission,onderbreking,tussenpoos;
elkander gri
jpen (reageren).
without -, zonder ophouden, onaf- interplead, met elkander procederen
gebroken:
over een kwestie waarbijeen derde
intermit, tljdeli
jk afbreken (staken);
(niet-belanghebbende) betrokken is;
r, zodanig geding.
schorsen;tijdelijk achterwegeblijven, int-e
erpolate, in-, tussenschuiven, -voebij tussenpozen werken (zich vergen, interpoleren.
tonen).
interm ittence! onderbreking.
intpo
erlpat
ole;
atiiont
n,ei
vo
egljen.g,enz.,zieinterrn
po
lat
intermittent,lntermitterend,bijtussenpozenwerkend(voorkomend),onder- interpole (techn.j,tussen-,hulppool.
broken, afwisselend,perbdiek.
interposal, zie interposition.
interm ix, zie intermingle.
interpose,(zich)plaatsentussen,tusseninterm ixture,m engsel,dooreenmenging;
plaatsen; tussenbeide komen,er zich
in mengen; bemiddelen (tussen,
bijmengsel.
lnterm interneren'
,(Xrzzdr.)waren naar
between), interponeren;in hetmidhet binnenland zenden.
den brengen,in deredevallen (met);
internaladJ'.,inwendig,innerlijk,intern, - appeal,appelleren; - onegs authorbinnen...; binnenlands; the Com ity,zijn gezagdoengelden;the ques-

interposition
i36
lntestlne
tion - s itself whether ***# de Vraag interstiee. tussenruim te, reet, spleet,
opening.
rijst hier, of....
interposition, tussenplaatsing,enz.,zie ixlterstitial, tussen...,m et t.ruim ten.
interpose;t.komst,bemiddeling.
intertropical, tussen de keerkringen geinterpret,interpreteren,vertolken,verlegen.
intertwine, intertwist, (
klaren,uitleggen,opvatten.
zich) dooreeninterpretable, voor interpretatie (
vleehten, -strengelen.
uit-

legging) vatbaar.
interurban,tussen twee plaatsen (steden),interlocaal.
jd, -poos,
intorpret; to give (plaee) a broad lnterval, tussenruimte; t.ti
pauze,interval;at -s!nu en dan,op
(wide)- to (on), een ruime uitlegging geven aan; open to several-s,
ongeregelde tijden,blj t.pozen;hier
voor velerlei u. vatbaar.
en daar;atdistant-s(oftime),met
interpretative, interpreterend,enz., zie
langet.pozen;atfrequent-s,dikwijls;
interpret.
atregular-s,yeriodiek! op gezette
inteypretqr, tolk,vertblker.
tijden;inthe-,lntussen,lndlen t.tijd.
ntervein, dooraderen.
interrelation, wederzijdse betrekking. l
ervene, tussenbeide komen (tussen,
interrelationqhip, (het) wederzijds tot intbe
tween'
, in,in),(
elkander in betrekking staan.
bemiddelend)OPtreden, ingri
lnterroeate, ondervragen.
jpen; zich (intussen)
voordoen; (lorhonour),interveniinterrogation, ondervraging, verhoor;
eren Lbl
j wisselen @ur.); the intervraag;note(mark,point)of-,vraagvening period, het iijdvak daartusteken.
sen, de tussentijd; - between,ook:
interrogative, vragend, vraag....
liggen (gelegen zijn) tussen.
interrogator, (onderlvrager.
lntervener,wietussenbeidekomt;interint
e
r
r
o
ga
t
o
r
y
ad
j
.
,
vr
age
nd,
vr
aag.
.
.
;
interrogatoir; znw., vraag, onderveniënt Lbi
j wissel en jur-j
,.
interpretation, interpretatie, enz., zie

vraging.
interrupt, af-?onderbreken,storen; in
de rede vallen, interrom peren; be-

lntervenient,tussenbeide komend,enz-,
Zze intervene; tussen-...

rupt; stroom breker.
interruption, onderbreking, enz., zie

an
iem and een o. toestaan'
, f&z
fc.,
interview en;een onderhoud hebben

interventiom (het)tussenbeide komen,
tussenkomst,interventieLookbQ'wisl
e
mme
r
e
n
(
v.
ui
t
z
i
c
ht
e
nz.
)
;
t
he
eo
m
&!);bemiddeling.
m unieat#on is -ed, de verbinding is ints
erview znœ.: sam enkom st, onderge
s
t
oo
r
d
(
ve
r
br
oke
n)
.
ho
ud; intervlew; to grant a person
interrupter,onderbreker,enz.,zieintermet (sollicitant g.d.).
interrupt; interruptie'
, bedrijlsstoring; without -, onafgebroken, zon- lnterviewer, intervlewer.

der onderbreking.
interruptory, onderbrekend.

intervol
wea
ve
ve
,,ine
saen
m reonlle
,n,
door
-wi
ee
kke
n-l
,en.
ineen-

lntemspereion, verspreiding, enz., zie
intersperse.

taat; znw., zonder t. overledene,
intestaat.
, binnenlands
intestine adj.. inwendig'

we
ven, -vlechten Look /ïg.); politics
interseet, (doorlsnijden, (doorlkruisen;
and eom m erce were elosely inter(elkander)snijden (kruisen).
W @ven, er bestond een nallW e S&lnterseetion? (doorlsnijding; snijpunt,
m enhang tussen politiek en handel.
intersectle (ooà:point of-).
i
nt
erwind, dooreenwinden,(zich) door
interspaeeznœ-,ttlssenruim te'
,œœ.,door
elkander strengelen.
een t.scheiden.
intestaey, Aet ontbreken Van (overintersperse, (hieren daar)strooien (verlijden zonder)testament.
spreiden, aanbrengen, zetten enz.), intestate adj.,zondertestament,intesbesprenkelen; doorspèkken.
illterstate!tussen de (N.-Amer.)Staten
(onderllng),interstaats.

'gem.me.),
(v.oorlogen enz.l; znw. y

ingewanden.

intim aey
i37
intrusive
intim acy,intimiteit,enz.,zie intim ate I lntrleaey, ingewikkeldheid, enz., zie

adj.;zie ook term ca)intricate;heistlloroughlyaequainted
with allthe i.s ofthetrade,hljisvolvertrouwelijk;nauw,innig,grondig; komen vertrouwd metallebijzonderden dezer branche.
to have (possess) an - knowledge inthe
rieate, ingewikkeld, gecom pliceerd'
,
of,grondiq bekendzijn met,een g.e
kennis bezltten van; to be -Iy eonverwikkeld, verward.
neeted A'itl:, ten nauwste verband lntrigtulant, intrigant.
houden m et; in nauwe relatie staan intrigue znw.
, intrige, kuiperij'
, ww.,
tot; znw.,intimus.
intrigeren,kuipen, een heimelijken
intim ate II, bekendmaken,m ededelen;
invloed aanwenden (bij,withl. -d
behelzen; te kennen (verstaan)ge- hy Igallicismej,geïntrigeerd (nieuwsVen;zie ook intention, willingness,
glerig gemaakt) door.
Intrinsie,innerlijk,wezenlijk,intrinsiek'
,
wi
s
h
b
j
.
intim ation, kennisgeving, aankondieigen (aan,to);- valuw intrinsieke
ging,mededeling;aanduiding,wenk;
waarde.
this is the 11st - we have reeeived lntroduee, in-, binnenleiden, (inlbrengen,plaatsen. steken,invoegen (
in,
that...,wi
jvernemen thansvoorhet
eerst, dat...; offieial -, aanzegging,
i
nvoe
r
en,
i
ngang
do
en vinden,
i
nt
o)
;
intim atie.
onderde aandachtbrengen (bij,van,
intimidate, intim ideren; - lnto, door
to); indienen (v. wetsvoorstel, begroting, motie,amendement); voorvr
ee
s
aan
j
a
gi
ng
br
e
nge
n
t
ot
.
intlmidatiom intimidatie, vreesaanstellen,introduceren (p.pers.);aan-,
inbrengen (v.kapitaal); to be weH
jaging.
- d,goe
intitule,(beltitelen (v.wet).
d ingevoerd zijn;- an artiele,
een artikel invoeren; - goods on the
into,in,tot (toe), ...in;well (far) m
a
r
ke
t
,
goederen op de m arkt i.; thenight,totdiep (laat)in dennacht;
it was well - the season before ...,
improvements (ehanges),verbeterinhet seizoen was reeds ver gevorgen (veranderingen)i.(aanbrengen);
derd eer
- a matter (subjeet)(fordiseugsion),
een zaak (onderwerp) ter sprake
int
ol
e
r
ah
l
e
,
ont
ve
r
l
dr
aa
gl
i
j
k,
ondul
dbaar.
(tafel)brengen;this isto (thisletter
intolerance. onverdraagzaam heid.
servesto? this will) - to you Mr...,
intolerant, onverdraagzaam '
di
t schrl
,- of,niet
jven dient ter introductie
kunnende verdragen.
van den heer ....
intoxicant adj.,bedwelmend;znw.,be- introduction.inleiding,enz., zie introdwelmendte)middel(drank).
duce; introductie;(letter of) -, inintoxieate,dronken m aken,bedwelm en
troductietschrijven,-brief);thiswould
involve the - of m uch teehnifal
(ook /zg.).
intoxieation,bedvrelming,roes(00J-.
Iig-); m atter,dit zou het nodig maken,er
dronkenschap.
heelwattechniekbijtepastebrengen.
intra,tussen,binnen(in);- vires, bin- introductory, inleidend, ter inleiding
ne
n (de grenzen van)zijn bevoegd(dienend).
heid; binnen de b. van.'
intrude.(zich)indringen (in,lnto),(zich)
intractability, onhandelbaarheid.
opdringen (aan,upon,on);ongelegen
intradable, onhandelbqar.
komen,storen;- onesell(upon),zlch
intramural, tussen (binnen) de muren
opdringen (aan);- upon one's time,
(wanden),intra muros.
iem and van zijn tijd beroven.
intrant,nieuw toetredend lid.
intruder, indringer.
intrastate (-4mcr.),binnen den Staat. intrusion;in-,opdringing,enz.,zieinintreneh, zie entrench.
trude; (jur.) wederrechtelijke toeintrepid! onversaagd, onverschrokken.
eigening;fgeol.j intrusie.
intrellidity, onversaagd-, onverschrok- intrusi
vw lndringend,(zich)opdringend,
intim ate I adJ'., intiem , gemeenzaam ,

kenheid.

indringerig'
,ingeschoven,-gedrongen.

intrust
invest
i38
intrust, zie entrust.
invasive, invallend, binnendringend;
intuit (
(jig.jaantastend.
zeld-j, bij intuïtie (te) weten inve
etive znw.,slnaadrede,schim ptaal,
(komen).
intuition, intuïtie,instinct.
invectief'
, adJ'.,scheldend,schim p....
intuitive, intuïtief.
inveigh,uitvaren,schimpen (tegen,op,
intwine, intwist, zie entwine, entwist.
against).

inunetion,insmering,-wri
jving.

inundate, onder water zetten, over-

strômen (ookjig'),overstelpen (met,
with).
inundation, overströming,enz., zie inundate; (/fg.) stroom, stortvloed,
zw erm .
inurbane,onhoffelijk,onwellevend.
inurw gewennen (aan,to),harden(tegen,
to); (jur.) van kracht worden, in
werking treden; - to,ook:toevallen
aan; ten goede komen (aan): these
im provements - solely totheowne's
benefit, deze verbeteringen kom en
uitsluitend den eigenaar ten goede.
inurem ent, gewenning, harding.
inutilw nutteloos,onnut.
inutility, nutteloosheid.

inveigle,verlokken,verleiden (tot,lnto);

- out of, aftroggelen.
inveiglem ent, verlokking, enz., zie inveigle.
invent,uitvinden'
,verzinnen.bedenken'
,

verdichten,llit de lucht gri
jpen.
invention,(uitlvinding,enz.,zieinvent;
ook.
.vindingrijkheid;a pure-,zuiver
verdichtsel'
,to m ake an -, een uitvinding doen;zie ook claim c) en
necessity c).
lnventive, vindingrijk-.
i
nventiveness,vindi
ngrijklleid.
inventor, uitvinder'
, verzinner.
inventory znw.,inventaristlijst,-staat);
inventaris'
,boedelbeschrijving,(boedellli
jst; ta4mer.lvoorraad;(#z?zer.),
zie stock-taking;to draw up (takw
make) an -.den inventaris opmaken, inventariseren'
,boedelbeschrij-

invade, binnenvallen, -dringen (in);
(jig.jovervallen;aantasten;inbreuk
Ven' zie ook accept'
,f
zzf&z., inventamaken op (rechten enz.).
invader, indringer? enz.,zie invade.
riseren.
ter.
invalid I adj-, zlekleli
jk), gebrekkig; inventress, uitvindster;verzinsOnW
aarinvalide; znw., zieke, zwakke; inva- inveracity, ongeloofwaardig-,
lide; - ehaip ziekenstoel; çç,f
z'., inachtigheid.

rness, - (cloak,eoat), ulster zonvalide (ziek)maken (verklaren,wor- Inve
den); ongeschikt maken (verklaren, der m ouwen met losse kap.
rse adl'
., om gekeerd; -ly, ook: in
worden)voorden dienst(zijn werk). inve
het tegenovergestelde geval; andersinvalid II,ongeldig,niet (rechtslgeldig
om; to he in - ratio (proportion)
(van kracht),nietig.
to...,to be -ly as..., in omgekeerde
invalidatw krachteloos(ongeldig,nietig)
reden (verhouding)staan tot; to be
maken, zijn geldigheid doen Nerlie-l
y proportionalto,to vary -ly as...,
Zen, Van OnWaarde Verklaren; Onto.
evenredig zijn met;znw.,(het)o.e.
i ZenuWçn.
nval
idatiow (het) krachteloos maken, lnversiom om kering,-zetting;inversie.
enz., zie invalidate; ongeldigverkla- inversive, om kerend.
ring.
invertfxzf
zz.:om-,ondersttelbovenkeren,
invalidity 1, invaliditeit, enz., zte inomzetten, op zijn kop zetten (ook
valid I.
jig.jè-et
leommassaanhalingstekens;
lnvalidity II, ongeldigheid, enz., zie
-ed mantfe (burner, light), hanginvalid l1.
kous
je(-brander,-licht);-ed methods,
invaluable, onschatbaar.
averechtse methoden; -ed sugar,
i
nver
tslliker;znw., om gekeerde boog
invariabilits onveranderlijkhçid.
invariable, onveranderlijk; invariahly,
(bouwk-j.
te (!i
fperook:steeds'
,almostinvariably,bijna invertebra
g.t, slaptpeling), &
steeds.
soon) zonder ruggegraat.
invasion,inr
va
;ie
nva
snz
ie;-)
i.
nbreuk,schen- invest, bekleden Look .
/ig.;met,with);
eclht
ne
hullen (
in,in); insluiten, omgeven,
ding (v.
.

investigate
i39
invoke
- hul
len; beleggen, steken (v. geld) invigoration, versterking.
(in,in),uitzetten (v.kapitaal);zijn invigorative, versterkend.
geld beleggen (in, in); the powers invigorator,wie of w at versterkt.
- ed i
xl Congress, de m acht aan het invl
neibility, onoverwinnelijkheid; onCongres verleend; - with fullpowers
overkomelijkheid.

(to ...), (volledige) volmacht (bevoegdheid) verlenen tOm ...).
inve
stigate LookL- into),onderzoeken,
navorsen, Onderzoek doen naar.
investigation, onderzoekting),enz.,ZL8
investigate (naar, omtrent, into);
eareful (elose, searehinp striet,
thorough) -, nauwkeurig tnauwgezet,grondig,diepgaand)onderzoek;
on closer (further) -.bij nader o.
investigative, onderzoekend, onderzoekings..., naspeurend.

investigator,onderzoeker,navorser.
investigatory, zie investigative.

invineible, onoverwinnelijk; onoverkomelijk.
inviolability, onschendbaarheid.
inviolable, onschendbaar.
inviolate, ongeschonden, ongerept,onverbroken.
invisibility, onzichtbaarheid.
invisible, onzichtbaar.
invitation, uitnodiging,invitatie'
,by -,
op u.;to extend to them a eordial -

to be yresentat ..., hen vriendelijk
uitnodlgen tot bijwoning van...; t
o a meeting,u.voor (tot)een vergadering.

investitre,bekleding (jfg.;met,with), invitatory.uitnodigend,uitnodigings---;
investituur installatie (in een ambt, uitlokkend.
with an office).
invite,uitnodigen,inviteren,(vriendeinvestment, bekleding Lgew. jig.j; inlijk,beleefd)verzoeken om; vragen
sluiting, enz., zie invest; (geldlbeom,inwachten (v.aanbiedingen);uitlegging;to m ake an -,geld beleggen;
lokken;invitingtlyl,oo/c:aanlokkelijk,
a good (profitable,remunerative) -,
aantrekkelijk;-one'sattention(for),
een goede (lonende)belegging;speeiemandsaandachtvragen (voor);they
ulative p speculatieve b.;(unlsafe
are inviting disasterby ...,zijlokken
zelf een catastrophe uit door ...;m y
-, (onlvelligeb.,(onlsolide b.; purehases for - purposes, b.saankopen;
opinion was-d with regardto ...,men
loss on -s, b.s-, koersverliezen,
verzochtmij.mijn mening te willen
zi
e ook reserve c1); - of eapital,
uitsprekenover...'
,-tenders(subseripeapital -, kapitaal-b., het uitzetten
tions,apylieations)for.deinschrijving
van k.;- m arket,b.sm arkt;- reserve,
(intekenlng) openstellen op; - to a
b-sreserve; - revenuw winst op b.n;
m
eetinw uitnodigen voor (tot)een
- risk,b.
srisico;- seem ities (funt
ls,
vergadering;zie ook offer b), quespaper, stock), b.swaardenë - trust
tion ca),quotation.
(company),onderneming dle de gel- invoiee ZnW., factuur, rekening, nota
den harer leden belegt in aandelen
(over,for,of); LAmer.ookjlijst van
en obligaties van diverse m aatbelastbare goederen;to m ake out an
een factuur opm aken, -stellen ;
schappijen.
to render (send) an een f.1nZeninvestor,(geldlbelegger;-s9Front,Beleggingsfront.
inveteracy, hardnekkigheid. enz., zie
inveterate.
inveteratw hardnekkig, ingew orteld,
-gekanker
d, -gevreten, verouderd;

ve
rstokt,aarts...;-againstLgemeenz.j,
gebeten op.
invidious, hateli
jk, gehaat; aanstoot
gevend, afgunst verwekkend; boosaardig.

den; value asper -, waardevolgens
f.;eopy of -, - eopy,copie-f.;zieook

loss c);- amount,f.bedrag;- book,
f.boek; - elerk,facturist'
,- eost,zie
- price en - value; - Pri
ce.f.prijs;
,
- value, f.
w aarde; ww., factureren'
as -d, volgens factllur; - baek. terugfactureren; - to, f. aan; the
am ount -d to them , het hun gefactureerde bedrag.

invigorate, kracht geven (bijzetten), invoke,in-,aanroepen,(aflsmeken;zie
(verlsterken.
ook aid znm.

involuntariness
ii0
iron
involuntariness, onwillek-eurigheid.
ionize, ioniseren.
involuntary, onwillekeurig.
iota,jota (ook jig.j.
involute,ingewikkel
d'
,spiraalvormiq. IOU (= Ioweyou),schuldbekentenis.
invoiution, in-, verwikkeling'
, ingewlk- ipeeaetuanha), ipecacuanha'
. braakkeldheid'
,binnenwaartsekrulling (op- w ortel.
rollingl;machtsverheffing (wisk.j. ipso, - faeto, ipso facto: door het feit

involve,wikkelen,hullen (in,in) om-,
bevatten'
,winden,draaien'
,(verlwikkelen (in,in), betrekken (bij,in);

zelf, feitelijk, daardoor, -mede; jure,ipso jure:door het recht zelf,

van rechtswege.
îraseibility? lichtgeraaktheid.
.
iraseible,llchtgeraakt,opvliegend.
z
akelijk maken;ingewikkeld maken; irate, ireful,toornig,verbolgen.
- d,ook:i
ngewikkeld,gecom pliceerd; ''Ireas'', aandelen International Railthe amount -d, het bedrag dat er
Ways of Central America.
m ede gemoeid is; - danger (extra irideseenee, kleurenspel,irisering.
expense,trouble,etc.
).gevaar(extra irideseent, regenboogkleurig,iriserend.
onkosten, moeite enz.) met zich iridium , iridium .
brengen; a loek-out involving 4000 iris,iris (ook sfecnl; regenboogt
kleur);
-ed, met r.kleuren.
men, een uitsluiting waarbij i000

insluiten, met zich brengen,na zich
slepen, ten gpvolge hebben, nood-

man betrokken zijn;this-stheright Irlsh,Ierste)linnen (whisky,snuif);to ..., dit sluithet recht in...;their
rise (frop'.),salarisverlaging.
salety is -d, hun veiligheid is er irksomw vervelend, ergerli
jk, hindermedegemoeid;tobe(get)-d in debt,
1i
jk.
in de schuld steken (geraken);-d in iron c)znw-,ijzer;strijk-,brand-,hoefdiffieulties, in moeilijkheden gewikijzer; ashard (strong) as -, ij.hard
keld.
(-sterk);to strike whilethe - ishot,
involvement, (in-,vgrlwikkeling,enz.,
het ij. smeden terwijl het heet.is;
zie involve;ingewlkkeldheid;(finan- to have(too)many-sinthefire,(te)
ciële) moeilijkheden, schuldten).
veelhooiop zijnvork nemen; to put
invulnerability, onkwetsbaarheid.
(lay) every - (aIl-s)in thefire,alle
invulnerable, onkwetsbaar.
middelen ln het werk stellen; to he
inward adJ'
., inwendig, innerlijk, in-, on hot -s,op hete kolen zitten',adJ'-,
binnenwaarts'
, - cargo (maillsbini
jzeren (ook /!
k.); i
J-zer---, ij.achtig,
-hard;
nenkomendelading(post);bi
jw-,naar
ww.,metij.beslaan,strijken;
(van) binnen'
, landwaarts in; -ly, - out, zie sm ooth out; -ing board
inwendig'
,binnenwaarts;in zichzelf. bj(cloth),stri
jkplank (-deken).
inwards, zie inward èf
J'
œ .; duty -, insam enst.. - bark, soort eucalyptus;
voerrecht; invoices Yy inkom ende
binding, ijzeren beslag; --bound,
facturen;zie ook clear #a),clearance,
met ijzer beslagen; door rotsen ingesloten; (
enter c)?entry 11:).
jig.jstreng, onbuigzaam;
--elad, adJ'
., gepantserd'
,znw.,pantinweave, (lnlweven Lookjig.,
i
n
,
i
nt
o)
;
Sam
enW
even
door-,
Look jig., met, serschip'
,
c
l
i
p
pi
ngs
,
i
j
.
af
val;- eonstruetion! zie structural steelwork;
with).
,
inworkingznœ.,innerlijkewerking'
,adJ'., - eore, il.kern': - dross, ham erslag'
innerlilk werkend.
1
1
1
1
s
t
,
f
i
j
n
i
j
.
vl
'
J
l
s
e
l
;
e
ar
t
h,
i
j
.
a
ar
de;
inwrought,doorwéven (ook jig.j,ingelilings,ij.vijlsel; --fisted, vrekkig;
werkt(met,with),gewerkt(in,ixl,on). - forge, ij.smederij. - founder, iJ
'-gi
e
ter'
, - furniture, zie - m ounting;
iodie,jodium...;- acid,j.zuur.
- gauge,draadmeter'
,- glue,ij.kit;
iodide,jodide,jodiumverbinding.
- goods, zie '
w ware; --grey, adl'.,
odine,Jodium;- value,joodgetal.
iodize,metjodium behandelen.
ij*grauw,-kleurig;znw.,ij.grauw;iJ.iodolorm,jodoform.
schimmel;--hoeped,vanijzeren banion, ion.
den (hoepels)voorzien;-liquor,azijnionization, ionisatie.
zuur ij.bad (in stoffenververij); -

ii1
irresolute
ironietal)
master, ij.fabrikant, eigenaar ener
baar;onherstelbaar;- debts(debenes,loan, mortga4e! stock), onafij.gieterij;- mill,ij.pletteri
j;-mine, ltur
osbare schulden (obll
l.mijn,-groeve;-monger,handelaar
gaties,lening,
inij.waren;-monge'sshop.i
j.winkel;
hypotheek,fondsen);-funds,geves-mongery, ij.
waren; ij-zaak (ook: tigdestaatsschuld;-payereurreney,
nlet te verzilveren paplergeld.
-mongery businessl; - mordant,zie
- l
iquor; - mould, znw., ij.aàrde; lrredueibility, onherleidbaarheid, enz.,
vgl. reducible.
ij.smet,-plek;roestplek'
,ww.,roestplekkigmaken (worden);-mounting, irredueible, onherleidbaar, enz., vgl.
ij@beslag'
, - ore, ij.erts, oer; - pig,
reduce'
, niet te verminderen (ver*gieteling'
, - plate,plaat-ij.; (iJ
'-lblik;
lagen);- minimum, alleruiterst mlni
m
um
; the - partnership share is
--plated, met plaat-ij.beslagen (bef 250,in geen gevalkan voorm inder
kleed); - pyrites, ij-kies; - scale,
dan ,
E
' 250 worden deelgenom en.
hamerslag'
, - sheet. ijzeren plaat,
pl
aa
t
i
j
.
;
-s
hod,
me
t
i
j
.
be
s
l
age
n,
i
r
r
e
l
r
aga
hle,onwedersprekeli
jk.
- s
irrelrangible, onbreek-, onschendbaar.
l
ag,
i
j
.
s
l
akke
n;
s
t
o
ne
,
i
j
.
s
t
ee
n;
-stone ehina, fijne harde soort irrefutable. onwederlegbaar.
aardewerk'
,- tradw ij.handel;-veim irre<ular,onregelm atig;tegenden regel;
iJ
d
'r
.a
d
e
r
;
wa
rw ij-wa
. ren;- wire,ij-- ongeregeld;ongelijk,oneffen (v.opaad'
, - wood, il.hout; -work,i1.pervlak);zie ook endorsement.
werk, ij.constructie; - works, il.- irregularity, onregelm atigheid,enz.,zie
g
ienterii
j.war
,-sme
lte-rijya
,prl
ettops
erij;
fabaa
rietks irregular.
va
g
en;
d,
lagpl
irrelation,gebrek aan samenhang (beVan i
j.
trekking).
irrelative, generlei betrekking hebbenlronietal), ironisch.
ironist, ironisch persoon.
de (op,to);op nietsbetrekkinghebirony 1, ironie.
bende;niet toepasseli
jk.
irony II,ijzerachtig,-houdend.
lrrelevanee,h'relevaney,ontoepasselijkheid,enZ.,Zbeirrelevant.
.
1
radianee,(uitlstraling,glans.
irradiant, stralend.
lrrelevant,ontoepasselijk,nietterzake
irradiate! (belstralen, ver-, belichten
(dienende), niet ad rem, van geen
belang,irrelevant;- to,gern betrek(bok /zg., v.onderwerp); doen straking hebbende op,niets ultte staan
len (van,with).
irradiation, (belstraling,enz.,zie irra- hebbende m et.
diate.
Irrem ediable, onllerstelbaar.
irrational adj-, onredelijk, ongerijmd; irremissible, onvergeeflijk'
, tonder alle
redeloos; irrationeel; - num ber =
omstandigheden)bindend.
zrzM ,onmeetbare grootheid.
irremovability, (het) niet te verwijdeirrationality, onredelljkheid, enz., Zïe
ren zijn;onafzetbaarheid.
irrational.
irremovable,niet te verwi
jderen;onafirreclaimable, onverbeterli
zetbaar.
jk, -herstelbaar; onontginbaar.
lrreparahle, onherstelbaar; irreparably
dam aged, o. beschadigd.
irreeoneilability,onverzoenlijkheid;onirreparableness, onherstelbaarheid.
verenigbaarheid (met,with).
irreconeilable,onverzoenlijk;onverenig- irreplaeeable, onvervangbaar.
irreprehensible, onberispelijk; of an baar (met,with).
irrecoverable,nietteherkrijgen,onhereleanness, o.schoon (helder).
roepelijk verloren;onintvorderlbaar; irrepressible, niet te onderdrukken;ononherstelbaar; moneys irreeoverably
bedwingbaar.
lent, geldsom men, uitgeleend zonder lreproaehablw onberi
spelijk; - workenige kans ze ooit terug te krijgen. manship,o.e afwerking (uitvoering).
irrecusable, onwraakbaar,onverwerpe- lrreslstibility, onweerstaanbaarheid.
irresistiblw onweerstaanbaar.
lijk.
irredeexnable, onafkoopbaar; onaflos- irresolute, besluiteloos.
.

irresolution
ii2
issue
irresolution,irresoluteness,besluiteloos- isoehronous, isochronal, isochronisch:
heid.
van gelijken duur.

imresolvahle, onoplosbaar (ook jig.j.

irrespeetive, - of, ongeacht, onaangezien,zonder rekening te houden

isolate, afzonderen, isoleren; ftechu.j,
zie insulate'
,(lhem.j,zieliberate;-d
ease,op zichzelf staand geval.

met (te letten op), afgezien van;- isolaktion, afzondering, enz.,zie isolate;
as to whether ..., onverschillig of...;
zie ook person.

isolem ent'
, - hospital, - wards, barakken.
irresponsibilityonverantwoordelijkheid. isom erieal, isom erisch.
irresponsible,onverantwoordelijk.
isometrictal),isometrisch.
irresponsive, niet reagerend (op, to); isotherm , isotherm .
zonder enige sympathie /te tonen), issuable,lzit te geven,enz.,zieissue:).

ongevoelig (voor,to),niettoeschiete- issuanee la4rzzcr.l,uitgifte.
issue c1)znw., uitstroming, -storting,
lijk.
irretrievable,onherstelbaar (v.verlies, l-ozing; nakomelingschap; uitgang,
weg;(rivierlmonding;ultkomst,affoutenz-),niet m eer goed te m aken,
reddeloos (
loop (v. gebeurtenis, proces enz.),
verloren); irretrievably
resultaat; einde, beslissing; strijdlost,onherroepelijk verloren.
irreversibilityyonhel.roepelijkheid,enz., vraag,. (geschil-,vraag-lpunt,kwestie
zie irreversible.
(ook )ur.4; uitvaardlging (v. bevel
irreversihle,onherroepelijk,onveranderenz.);verlening (v.vergunninge.d.);
afgifte;uitgifte, emissie, lening;oplijk; onomstotelijk;niet-omkeerbaar
lage,nummer(v.courantenz.);(jur.
(ook techn.).
ookj opbrengst (v.bezitting); priee
irrevoeahility,onherroeqelijkheid.
(rate) of-.koersvan uitgifte,emisi
r
r
e
voe
ab
l
e
,
o
nhe
r
r
o
e
pe
l
l
j
k.
irrigable, irrigeerbaar.
siekoers; note > - of banknotes,
irrigate,bevloeien,besproeien,irrigeren.
(banklbiljettenuitgifte;thereal- ol
irrigation, bevloeiïng,besproeiing,irrithe eontention, datgene waar de
gatie.
strijdvraag eigenlijk om qaat; - of
faet(jur.),feitelijkekwestle,geschilirritability,prikkelbaarheid.
punt om trent de feiten; - of law
irritable, prlkkelbaar.
irritaney,zie irritation.
(jur.),rechtskwestie, g.omtrentde
toepassing van het recht; - bank,
irritant adJ'
.j prikkelend;znw.,prikkecirculatiebank; - Departm ent, afdelendte)mlddel (stof,invloed).
ing der Eng. Bank! belast m et de
irritate?prikkelen Look /#.),irriteren, lui
tgifte van bankblljetten; - par
verbltteren; (jur.) te nlet doen; -d
(price),zie price (rate) of -.
at (by. with), geïrriteerd door; -d
against, verbitterd op; irritating, Ja)metww.,toabidethe -,den '
afloop
ook: ergerli1
-k.
irritation, prikkeling,enz.,zie irritate'
,
geprikkeldheid'
,ergernis.
irritative, prikkelend,enz.,zie irritate.
irruption, zie invasion.
is: zie be.
islnglass, visliim .
island znw., e:
#
l
land;vluchtheuvel Look.
.

afwachten,een afwachtende houding
aannem en; to deeide the > hetpleit
beslechten; to force the -, de zaak

(met geweld) toteenbeslissingbrenvourable(a favourable,suceessful)-,
dezaak heefteen (onlgunstigverloop
gehad;to join - (jur.),gezamenlijk
een zaak ter beslissing voordragenq
traffie -, - refuge); in (on) a'
n -,
ookl de conclllsie der andere partil
Op een e.; ww., t0t een e. m aken,
totaal isoleren.
aanvaarden; to join (take) -, den
isle, eiland.
strijd aanbinden (met,with; over,
isobar, isobaar.
on); to take - with, ook: het niet
isobarie, isobarisch.
eens zijn met iemandt's zienswi
jze);
here lies the -,daarzit'm deknoop.
isoehromatie,isochromatisch:gelijkvan
kleur.
ca)metçtlorz.,to he at het oneens
gen; the m atter has had an unfa-

issuer

ii3
jack
zijn verdeeld zijn (irl opinie),be- ltalieize, cursief dl'ukken, cursiveren.
twistwordpn;aan de ordezi
jn;great iteh znw.,jeukling);hunkering,zucht
interests areat -,hetgaat hier om
(naar,for); œm., jeuken; hunkeren
grote belangen; the pomt (question,
(naar,lor),belust zijn (op,for); to
matter)at-,deaanhangige kwestie, have an -ing ear, belust zi
jn op
het geschilpunt;in the - he proved
nieuwtjes;-ing powder,jeukpoeder.
to be right,ten slotte (per slot van item znw.,onderdeel,stuk,bi
jzonderrekening)bleek hijgelijk te hebbgn; heid; rubriek (v. polis e.d.); punt
to bring to an -, tot een beslisslng
(van behandeling);post(v.rekening,
(einde)brengen; to carry to a suc- bestelling);nurnmer(v.programma);
eessful(satisfaetoryy -,toteen goed
artikel,(nieuwslbericht;transitforms
einde brengen; to eom e to an -,
a Iarge - ol @Belgian trade, het transitoverkeer IS een zeer belangri
kwestie krijgen (over, on the suhjk
onderdeel van den B.handel; - for
jectof).
bj ww., (voortlkomen (uit,from);uit-,postvoorpost;-ofexpense(eost),
stronaen, voor den dag komen (
post van uitgaven, uitgave'
,zie ook
o
ok
- j
orth, out); afstammen (van,uit,
discussion'
, bl
.'m., item, eveneens,
j
verder;œm.,noteren, optekenen.
from);eindigen (in,in),aflopen,uitlopen (op,in);uit-,afgegeven,uit- itemlze(Amer.j,specificeren,puntvoor
punt aangeven.
gevaardigd,verleend worden; (zich)
uitstorten (ookl- forth,out); ver-, iterant, herhalend.
rondzenden (v.uitnodigingen enz.); iterate, herhalen.
uitvaardigen;verlenen;uitgeven (v. iteration, herhaling.
bankbiljetten,kapitaal,lening,aan- iterative, herhalend, herhaald.
delen, prospectus enz., materiaal), itineratnley,(het)l'ondtrekken(-reizen).
afgeven,in om loop brengen,em itte- itinerant, rondtrekkend, -reizend.
ren;geven,verstrekken (v.instruc- itinerary znw-,reisroute;r-beschrijving;
r.boek, -gids; r.plan; adJ'
., reis...,
ties); issuin: bank qirm, house),
bank van uitgifte,emitterendefirm a,
weg...'
,(rondlreizend.
emittent;- a bill(draft),een wissel itinerate, rondtrekken, -reizen.
afgeven; -t
leapital,tlitgegeven (ge- ivory znm., ivoor; - blaek, i-zwart; plaatst) kapitaal; the Company's
nut,i.palmnooti- paper,zieBristol
present -d eapital, hetop heden ult-

staande k. der maatschappij; - a
loan, een lening uitschrijven (uitgeven);- a passport(tiekets,waaants,
ete-),een paspoort (biljetten, celen
enz.)afgeven;-shares,aandelen uitgeven (plaatsen); - a statement
(declaration),eenvel'
klaring afgeven;
zie ook note ca).
issuer.uitgever,emittent;uitvaardiger,
fl
gl.issue bj.
issueless, kinderloos; zonder gevolg.
isthm us, landengte.
Italian, - e10th,lichte stofvan katoen

e
nsajet;-handwriting,lopendschrift'
,
imon,plooiijzer;-warehousetman),
winkeltier) van (in)zuidvruchten en

ital
dir
erij.e,n.
cogad)
cursief'
,-

letter, c.letter;
znw-, -s, cllrsieve druk; the -s are

boar
d;-turner,z.draaier;adJ'.,ivoren,
*
IVOOr....

ivy, klimop.

d

jab œW'., Porren, steken; Zn,W., Pory
steek.
jacinth,hyacint (edeljteen).
Jaek (qemeenz.j, Jantle (matroos);los
arbelder, knecht, m an; before Jrou
could say - Robinson, in een wip,
vöör men tien kan tellen; - at a
pineh, nood-, behulp; --in-ofliee,

gewichtigdornd ambtenaartje; - ol
alItrades, w1e van alle m arkten thuis
is:- of alItradesand masterolnonw

twaalf ambachten en dertien ongr-

lukken4- of(on,o3 b0th sides,w1e
metbelde partijen heult,weerhaan.
jaek c) znw., (zaaglbok; klink; stopo
ur
s
(
our
o
wn)
,
wi
j
c
ur
s
i
ve
r
e
n,
i
n
-s
,
cursief.
contact; stellage; laarzenknecht;

iii
Jedburgh east
jaekass
fAmer., gemeenz.j geld; (Eng.-lnd.j *1anzII,jal
n,vlàuelltellgelei.
(grove soort) broodvrucht;(Iifting, Jamaiea,Jamaica(ruml;-(rose)wood,
serew) -, dommekracht, vi
jzel, citroenhout.
hefboom; fç'
œ., opvijzelen Look: - jamb,stijl (v.deur enz.).
up); (gemeenz.jnaar de maan hel- james,james:gestreeptlinnenofkatoen.
Pen; - I'P (
gemeenz.j,(l1et)Opgeven, jamm*
lng Lradioj,storing.
(den boel)er bij neergooien.
jammy,geleiachtig,jam ....
btsam enst., boot,hogelaars;- flag jangle ff,œ., een wanklank geven,onfscheepv.j, geus; - knifw zeem ansaangenaam (doen) klinken, rammezakmes,grootknipmes;- plane,rijlen, rinkelen (met); krassen', znw.,
wanklank enw.
(ree-lschaaf, voorloper,lange blokschaaf;- stafl(sch.j,geusstok;- stay janitor,portier;(d??zer.)concierge.
(sch.j, leierstag; - straw, stropop japan znw., (vernisllak; lakwerk'
,
- (
(/fg.);- towel.handdoek op rol.
ehina), beschilderd porselein'
,jaekass,ezel (gew,.jig.j.
earth,japanse aarde; f
'
fzf
,
fz., (verllakn; glim m end-zwart poetsen; -ned
jaeketznw.,buis,jekker,colbert,jasje; ke
jak; mantelLook v.stoomketelenz-), goods. lakw erk.
omhulsel, vel, pels, huid, vacht, japanner, (
verllakker.
schil; speciale omslag (v. boek); jar 1,kruik,pot,flesmetwijden hals;
(#mdr.) documentenomslag;to dust Leyden -,Leidse fles.
(trim) one's -,iemand den m antel jar 11 f<2W7.,krassen,Snorren, Snerpen,
uitvegen;ww.,omgeven m et (sluiten
botsen (op, tegen, upon, against);
in,voorzien van)omhulselenz.;-ed
(doen)trillen (dreunenlà in botsing
boiler, ketel m et m antel.
kome
n,(met elkander)In strijd zi
jn
Jaeob, -'s Iadder, Jacobsladder.
(met,with),trgenelkanderindruisen,
jae
onet,jaconnet:fijnekatoenenmousniet harmon'
le
''ren Llett.en jig.k met,
seline.
with), elkander bestrijden, twisten;
jaequard(loom),Jacquardweefgetouw. -ring notw wanklank fook jig.); jadeI znœ., oud paard,knol;f
cfc.,af(uplon,onaangenaam aandoen (treffen); znw.,gekras enz.; schok,botjakkeren,-beulen.
jadeII,nephriet,bittersteen.
sing,wanklank Lookjig.j,onenigheid;
jag znw., uitstekende punt, uitsteek- Onaangenam e gewaarw ording; ontsel, tand; schaarde, kerf; (
.z
l?zzer.l nuchtering.
voer, last, vracht; ww., inkepen, jargom jargon,bargoens.
tanden; -ged, ingekeept, getand, jargonelle, dirkjespeer.
karteld, -schaard; -ged nails, ge- jargotoln, door verhitting ontkleurde
karteldenagels (spijkers).
hyacint (rdelsteen).
jager,jager (blauwwitte)diamant.
jasper,jaspls;- ware,j.aardewerk.
jagger,getande beitel,kerfijzer.
jaundiee. geelzucht; (/fg.)afgunst,jaloersheid,vooroordeel;-d, afgunstig,
jaggery (fn,
#.), lontar-,palmsuiker.
la##Y.ziejagged.
jaloers,bevooroordeeld.
jail ZN,W7.,gevangenis; çç'œ., gevangen Java, Javatkoffie).
zetten.
jaw ftechn.),klauw;-s,bek (v.schroef
jam Iznœ.,gedrang,opstopping;klem
enz.);- erusher, (soort)ertsvergrui(-ming); - nut, klemschroef; ww.,
zer; - viee, bankschroef.
(platldrukken; vastzetten, -zitten, jawl,zie jollyt-boat).
klemmen (ook intrans.j, vast aan- jealous, jaloers, afgunstig, naijverig
stam pen; duwen, drukken, persen
(op,of);angstvalllg bezorgd of wa(in, into); versperren (v. passage); kend (voor,of);zie ook guard h).
Lradiojstoren;zfcookjamming;tobe jealousy,jaloersheid,enz.,zie jealous;
zie ook professional.
-med,klemmen,blijven steken,bekneld geraken;- on the brakes, m et jean,zware gekeperd katoenen stof.
kracht rem men; -m ed together, op Jedhurgh east (justice), Jeddart cast
elkander gepakt.
(justice),zie Jedwood justice.
-
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job
Jeëwood justiee
lading'
,strandgoedteren);zi
Jedwood justice (Schotl.t,rechtspleging
eook flotwaa
rbij iemand wordtgestraftvoor- Sam .
dat de zaak is onderzocht.
jettison znw., werping:hetoverboord
werpen van lading in geval van
jeer I fcgz.,spotten (met,at),bespotnood, om schip en overige lading te
ten,beschim pen'
,schim pen (
op,at);
honen;znw.,spot,hoon.
kunnen behouden; to m ake - of =
f
'
f
7m.,overboord werpen Look jig.j.
jeer11 Lscheepv-b,gijn.
jejune,mager,schrai;dor,mager (v. jetty 1, steiger, pier, (havenllloofd,
strek-,havendam;- head,kop van
land); (/fg.) nuchter,droog,dor.
steiger enz.
jell(#mcr.),stollen.
jellilyy zie jelly ww.
jet
we
tylI1, gitzwart,gitachtig.
jelly znf
zz.,gelei;dril;gelatinepudding;
znm.,juweel Look jig.j,kleinood,
ww.,(doen)stollen; jellied eels,paedelsteen;steen (in uurwerk);- easw
ling in gelei.
bijouteriekistje; œf
zz., (a1s) met jujenneting,soort vroege appel.
we
l
en
ve
r
s
i
er
e
n
(bezettrn); -led
m ovem entwatch,op steentles lopend
jenny,fijnspinmachine'
,loopkraan.
horloge.
jeopard (Xzzzcr.), zie jeopardize.
@
jeopardize, in gevaar brengen, in de jeweller, juwelier'
, Zte ook putty znw.
waagschaal stellen.
jeweltlelry, juwelen,preciosa,bljoutejeopardy, gevaar; to he in -, g. 1orieën;juwelierswerk.
pen; a serious - to, een ernstig g. jib I f
scheepv.t znw.,kluiver; -boom,
VOOr.
k.boom;llying-boom,jaaghout;œœ.,
jerk I znw.,ruk,stoot,trek,schok;at
verleggen,omhalen (v.zeil).
on e -, in eens;l)y -s,m qtltorten en ji
b I1,arm (v.kraan).
stoten;ww.,rukken,stoten,trekken, jib 111, niet verder wi
llen (v.paard),
schokken.
(/fg.
)erui
ni
e
tabbe
will
en,
zich verzetten,
ac
ht
t
kr
l
e
n'
,
- atr niet aanjerk 11 (drz?er.),aan dunne repen snijniet gediend zi
den en in de zon drogen (v.vlees). durven;
jn van.
jib IV, - door,gem askeerde deur.
jerk 111,zie jerque.
jerky, hortend (ook jig.).
jibw zie gibe.
jerque, op onaangegeven ofverboden ji1f(y),in thaI1) a - Lgemee%z-j,in een
goederen onderzoeken (v.schip); WIP.
note,jerquing eertificate,certificaat jig,(zich)hortend op en nederbewegen;
van zodanig onderzoek.
schudden, ziften (v.erts); - one's
jerquer, douaneambtenaar belast met
raemaory,ziejog œœ.;- saw (z1rzzdr.),
rondzaag.
jerquing'' vgl.jerque.
jerry, - builder, revolutiebouwer; - jigger znw.,ertszeef;e.zifter;fscheepv-j
building, r.bouw;--built Lgemeenz.j, Jlggertzeil);bootmetjiggerzeil;handslecht gebouwd.
talle,-takel;-s,verfrollen (in wevejer-sey, (sportltrui; borstrok; (
da
me
s
l
rij);-mast(sc#.),papegaaistok;fcfzz.,
Jersey; wollen onderli
schudden,spartelen.
jfje'
, - e10th,
tricot; - silk. gebreide zi
jden stof. jlgglw schudden,wrikken,schommelen.
zrf
lz.,(doen)rinkelen (klingelen);
jest znw.,scherts,grap;ook:voorwerp jingle f
.

van o ot; in -, schertsend, uit de
grap;fç'
f&z.,schertsen;-ing apart,alle

znw.,gerinkel.
Job, -'s eomforter, schrale troost; -'s

scherts ter zijde.
news (post), Jobstijding (-bode).
jetgi
Ittzen.
nw.,git;--blaek,gitzwart'
,adJ'., job çmeest gemeenz.j c1) znm., werk,
karwei (ook jig.j, zaakje, baantje;
jet 11 znw., (waterlstraal, guts; gas- stuk-,accoordwerk;fdrukk.jbijwerk;
vlam,-pit; tuit, pijp; - ol smoke, schachelarij,gekonkel,geknoei;this
rookwolk; - eondenser, straalconis our -, dat is ènze zaak; to do a
de
ns
r;
spr
io
ng
enf.
cf
,
c.,(uitlspuiten,-schieten, person's-,to 4o the - forhim ,iem and
naar den kelder helpen,hem den geLook:- out).
nadeslag geven;to know one's-,zijn
jetsam,zeeworp:overboord geworpen
-
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1
*oin
vak verstaan ; hy the -, als aange- johbery, l
llakelaardijgeesnz.
z
i
e
j
ob
:);
nomen werk,bijaanneming,in .
knoeierij,geknoei: chacher.
(
op)
stukloon, als dagwerk;to be on the jobbi
ng,makelaardil,enz
., zi.
e job bj;
m, er geheel (met hart en ziel)bi
bill-,wisselruiterij'
,- builder, aanj

johber

zijn, in de weer zijn- ook.
. mee- ne
mer'
,- earpenter,ete.,zie jOb c);
doen ; out of a -, zonder werk
house, zie job office; - work
(baantje).
(drukk.),bijwerk.
ca)metadJ'.,a had -,een slechtzaakjç, jobster, baantjesjager.
tegenvaller,lelijk geval; we gave it joekey, bedriegen Look intrans.t,beetnemenlknoeien (met);-theposition,
up as ahad -,wijgaven hetop omdat wij er niets meer in zagen; to
door 11stzi
jn doelbereiken;- a perm ake a clean - of it, het er keurig
s
on away(outlriemand,,wegwerken'';
- i
nt
o
,
doo
r 11st brengen tot; - on,
afbrengen;agood-,eengoedzaakje,
door intriges voorthelpen; - out of,
meevaller;itis a good - (a good afhandig m aken.
t
oo) it did not turn outworse,men
m ag nog van geluk spreken,dat het jog ww.. (
aanlstoten, duwen, schudden; aanporren; horten; - one's
niet slechter pfgelopen is; to m ake
a good - of it, het er goed afbrenmemory,zijn (iemands)geheugenopgen;aregular-,vastwerk (baantje); frissen; mged edge, ruwe rand; - on
zieookbestc)en odd.
(alon6), voortsukkelen; znw., por,
b)WW.,karweien aannemen (uitvoeren); duwtle;sukkeldraf'
,(#?'
zzdr.)keep,inuitvoeren, aannemen, uitbesteden
keping;zie ook jog-trot.
(v.karweien);op stuktloon) (laten) joggle I ww., (doen)schudden,hotsen,
schom m elen'
,znw.,hort,schok;sukwerken;(verlhuren (v.paarden,wagens);verhandelen,handelen in (ïnz. keldraf.
als tussenpersoon);knoeien met;ten ltlVKle 11 ftechn.)ww.,in-,vertanden'
,
eigen bate aanwenden (v. ambt); znw.,in-, vertanding.
k.h
,,
aan makelaardij doen, in effecten jog-trot znw., sukkeldraf (ook /z
handelen (ook: - stoeks); in ongesleur,routine;adj.,routine....sleur---;
regelde goederen handelen,bij den
- methods,sleurtmethoden).
roes kopen; schacheren, doen, spe- ''JohnniesG aandelen Johannesburg
Consolidated lnvestment Co.
cul
eren (met,in); zie ook jobbing;
join c) ww., (zich)samenvoegen,veri
n
bi
l
l
s
,
wi
s
s
e
l
r
ui
t
e
r
i
j
dr
i
j
ven;
away, verschacheren; - one into a
binden, verenigen (met, with, to);
placesiemand in een baantje schuivoe
gen (bij,to),toevoegen (aan,to);
grenzen aan; aan elkander grenzçn;
ven; - out, verhuren (v. paarden, pa
r
e
n aan;toetreden tot,lid worden
wagens).
c)samenst.,- book,werkboek;-tbing)
van,zich aansluiten (voegen)bij;carpenter, etco, los tim m erman enz.;
the stafl (serviee) of, in dienst
treden bi
lot (Iines, goods), ongeregelde
j; - forces, zich aaneensluiten,sam enwerken,-doen;-hands,
goederen,losse partij,gelegenheidsde handen ineenslaan,samenwerken,
koopjes;- master,paard-en rijtuig-gaan; - s
verhuurder, stalhouder; - offiee,
hip, aan boord gaan,ook:
smoutdrukkerij; - printer, smoutmonsteren; - in, meedoen; (electr.)
drukker;- watch,observatiehorloge;
inschakelen; - in ....m eedoen aan,
- work,stuk-, aangenom en werk.
deelllemen aan (
bespreking,Ondernem ing enz.
johber, stukwerker; tussenhandelaar; gr
)
;
on to, belenden,
enzen aan; - together, samenvoee
f
f
e
c
t
e
nhande
l
a
ar
(
a
l
l
e
e
n
voo
r
ei
gen
rekening of met ,,brokers'' handeFen;-,up (elccfr.),schakelen; - up
m parallel(serles),parallel (inserie)
lend), hoekman; ook: speculant;
schakelen'
, - with, zich aansluiten
paard- en wagenverhuurder;knoeier;
bij, zich verenigen met; zich aan's eovering (turn) (beurst.), winst
van den ,,jobber'';- in bills,bill -,
sluiten aan de zienswijze van; wisselruiter.

with a person in thinking that...,

*
1
oinder
ii7
journey
iem ands m ening delen, dat ....; zie
lijk; - and severally (separatelyly

ook battle znw.,board llc),chorus,
issue ca).
bjznw.,verbindingtsplaats,-lijn),voeg,
naad, las, koppeling.
joinder(jur.),samenvoeging,vereniging
(v.partijen of gedingen).
joilne
r, schrijnwerker'
, -'s glue, hout*
1
J
*m .
hrijnwerkerswerk,-vak.
jolnery,sc
joint c) znw., verbinding, voeg, las,
naad; gewricht,gelid, scharnier,geleding, koppelstuk;spant (v.dak);
out of
ontwricht, uit de
Look jig.j,uit zijn verband.Voegen
bjadj-,verbonden,verenigd,gezamenlijk,gemeenschappelijk, mede....
,zie
tltl/tjointly;-andseveral,hoofdelijk
en gezamenlijk;a - and severalpredieam ent,een netelige positie waarin allen gezamenlijk en iqderafzonderlijk verkeren;- aceount,gemeenschappeli
jke rekenzng;- capital,gemeenschippelijk kapitaal; - eargo.
(
gr
ouyage,sam enladingi-eargo system
servlee),(groupagestelsel(-dienst);ereditor debtor), medeschuldeiser
(-schuldenaar);- goods,goederen in
com pagnie; - guardian, toeziende
voogd;-heir,mede-erfgenaam'
,-tand
several) liability, gezamenli
jke (en
hoofdelijke)aansprakeli
jkheid;-lives,
ve
r
bo
nde
n
(
me
e
r
de
r
e
)
vens
(cs
sur.);fortieir - lives,zol
le
ang
beide
n(allen)in leven zijn;in our - names,
uit,(op) ons beider (aller) naam;
OWner,m ede-eigenaar; m edereder;
- P@Mrer of proeuration, collectieve
procuratie'
,- property,gem eenschap-

pelijk bezit;- proprietor,mede-eigenaar;-seeurity,solidaire borgstelling;
medeborg;-stoek,gemeenschappelijk
kapitaal; --stock bank, bankvereniging, bank op aandelen, b.gedreven door een naam loze vennootschap; --stoek ts/m pany, m aat-

hoofdelijk (afzonderli
jk)en gezamenlijk,zo tezamen a1s e1k afzonderlijk.
jointure znw., weduwgoed,-gift; œœ.,
een w .vastzetten op.
joist znw.,dwars-,draagbalk,rib,dakspar; ww., van dwarsbalken enz.
voorzien.
loke znm.,grap,scherts;thatis beyond
*

(past) a -,datis à1te gek (gaatte
ver);in -, uit degrap;çpm.,schertsen; voor den gek houden; joking
apart,alle schertsterzijde.
jollyt-boat),jol.
jolt ww., horten,schokken,stoten; along,m ethortenenstoten voortgaan
fook jig.j;znw.,hort,schok,stoot.
jonquil,jonquille,j.kleurtig).
Jordan, - alm ond, M alaga-amandel.
jorum, grote beker (bowl).
jostle f
zzf
&,., stoten, duwen, (verldringen; znw.,geduw,gedrang;joetlinw
ook.
. druk, woelig.
*
1otznw.,jota; not a - (notone - or
t
tlen)
), geen (tittel of) jota; œœ.,
(i
etve
noteren (
opschrijven) (gcfc.:
tekd
-e
ning;
'-ting, notitie, korte aanown)
1 ting tablets, kleine blocnote,notitieboekje.
jotter,zie jotting tablets.
jounce fcf
zz.,horten,stoten,bonzen.
journal,dagboek,journaal; (daglblad,
tijdschrift; (halsltap (v. mach.);
Lscheepv.), zie log book; -s, handelingen (v.parlement,genootschap);
to post(eyrry) into the o zie journiize;- item,journaalpost.
journalese, krantentaal.
journalism, journalistiek.
journalist,journalist,dagbladschri
jver.
journalistie,journalistisch.
journalize,journaliseren.
journey 1 znw.,reis (inz.te land,vgl.
voyage);to go on a -,op r.gaan;
tomake(take,undertake)a -,een r.
maken (ondernemen); to set out
(uplon (to setforth on) a -, een r.
aanvaarden; -man (/fg.), huurling,
handlanger; - work (jïg.), loon-,

schappijop aandelen.
c)f
zz;
c.,verbinden,samenvoegen,lassen;
voegen (v.muur,plankl; -ed,ook:
geleed;-ing-plane,ree-,ploegschaaf;
handlangerswerk:routinewerk; w(.
v.,
ing-rule,rij:richtlat.
reizen; -ed,berelsd.
jointer, ree-, ploegschaaf; voegijzer; journey H, gewicht Van 15 lb.aan
(kabellmonteur,lasser.
gem unt goud of 60 1b.aan gem unt
jointly, gezamenlijk, gemeenschappezilver.

@
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jumble
lourney 111, dc arbeid,nodig om een
debt,gerechtelijk toegewezen vorzekere hoeveelheid glas te blazen.
dering; - creditor,crediteur wiens
loy, vreugde, bli
jdschap; to wish a
v.hem gerechtelijk istoegewezen;debtor, debiteur tegen wien vonnis
person - (of),iemand geluk wensen
is gewezen; - hall, rechtszaal; (met);(gew.iron.j;-loan,zieThanksgiving loan.
seat, rechterstoel (ook jig.j.
joyful,joyous,vreugdevol,verblijdend; b) metvoorz.,againstone'sown better
-, tegen beter weten in; in his -,
blijde.
joyless,vreuydeloos,somber.
volgenszijn oordeel(opvatting),naar
jubilance,gelubel,opyetogenheid.
zijn mening;the Court deelded that
jusilant,jubelend,julchend.
the plaintiffswere entitled to - on the
ground that...: de rechter besliste,
jubilate,jubelen,juichen.
dat de vorderlng aan eisers m oest
jubilation,gejubel,gejuich.
lubilee, jubileum; 50ste gedenkdag; worden toegewezen,op grond (van
de overweging) dat...; we leave it
vreugdebetoon,gejubel;-port.portwijn van 1887.
to your - to deeidewhether...,wij
judge znw.,rechter,beoordelaar,ken- laten het aan u over te beslissen,
ner, deskundige; jurylid (bij tenof...;under the - obtained(entered)
toonst. enz.); I am no - (o1that),
againsthim,volgens (op grond van)
over dezezaken kan ik nietoordelen;
het tegen hem gewezen vonnis.
zie ook deputy adj.;œœ.,rechtspre- jud
ieative,-authority(power),bevoegdken (over,in), (be-, verloordelen, heid om recht te spreken;- laeulty,
uitspraak doen;oordelen,een oordeel
oordeel des onderscheids.
vormen (over,01);oordelen,achten; juëeature, rechtspleging; rechterlijke
m acht;rechtersambt;rechtbank;zie
(beloordelen (naar,hy.from);schatten (v.afstand);they - thistobe..., ook courtc,
1).
zij achten dit ..., z1jzien hierin...; judieial,rechterlijk,gerechtelijk,justilgurney

it is not for us to - ..., het staat
tieel; ookL critisch, - proeedure,
niet aan ons te beoordelen...; - by,
rechtsgebruik, procesrecht'
, zie ook
ook:afmeten naar;in order thatthey
proceeding en sale :).
shallhe in a position to - for them - judiei
ary adj. (ecrou#.), zie judicial;

znw.(dmcr.),de rechterlijkemacht.
selves, opdat zij zelf kunnen oordelen;judging lrom ,teoordelennaar; judieious, oordeelkundig, verstandig,
weloverlegd; tactvol; -ly, ookLmet
we cannot - ofthis,wijkunnen dit
niet beoordelen.
beleid.
judgement,ziejudgment.
luK, kruik, kanl --handled (dmer.),
eenzijdig,onblllijk.
jud6matictal) (
Femeenz.j, oordeelkundlg,verstandzg.
juggle f&zœ., goochelen; bedotten; judgment c), oordeel, uitspraak, away,weggoochelen;- out ol .... afvonnis; mening, oordeel, (
gezond)
troggelen,afhandig maken; a jugverstand'
, sound -, gezond oordeel;

to give (pass, pronounee) -, uitspraak doen (over,on);togive(pass,
pronounce)final-,in laatsteinstantie beslissen; - was given lor (in
favour ol; against) the plaintill,de
vorderingwerd den eisertoegewezyn
(ontzegd),dee.werdinhet(onlgelilk
ge
steld,zie ook :);to allow - to go
against one, to let - go by delault,
verstek (tegen zich)laten gaan,zie
ook defyult ca);to useone'sown -,
naar (elgen) goedvinden handelen;
z?
'
,
eook arrest œœ.,form :),true ca);

gling with the returns,gegoochelmet
de statistieken; znw., goocheltoer,
bedrog.

juggler,goochelaar;bedrieger.
jugglery,goochelarij;bedotterij.
jugulate (/#.),smoren,totstaanbrengen (v.zlekte enz.).
juiee,sap (ook/ïg.);Lgemeenz.jbenzine,
electriciteit.
juiey,sappig (ook jig.j.
jujube, jujube.
jumble çr'œ., dooreengooien, -haspelen
Look: - up); samenflansen Look: together);doorelkanderrollen;znw.,

jum p
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just

w arboel,m engelm oes,rom m el;-sbop, juni
rjty, (het) J
*onger enz.Zl
*
J
@11, ZLd
' o
J
unior.
Manusje-van-alles,rommelwinkel.

jumpc)fz7f
<z.,(doen)(oplspringen;(doen)
ontstellen,een schok geven;springen
over; omhoogschieten (v. prijzen
ook: - upl;overslaan (v.hoofdstuk
enz.l; bespringen,zich meester maken van; Ltechn.j Opstuiken;zic ook
jumping'
,- a elaim, een ,gclaim ''in
bezitnemen bijontstentenlsvan den
eigenaar;- therails(metals),uitde
rails vliegen;- at,m et beide llanden
aangrijpen (v.gelegenheid,aanbod,
voo
rstel);zie ook conclusion; - into
the eyes, in het oog springen, m et
een oogopslag te zien zijn;-together
(gemeenz.), overeenstemmen, kloppen; - (uplom telijfgaan;uitvaren
tegen (wegens,for);thequestion was
-et
lupon me,men viel mij met de
vraag op hetlijf;- with (gemeenz.),
kloppen m et.
bjznw., sprong;plotselinge beweging;
plotselinge stijging (v.prijs,waarde
enz.); hiaat (in argumentatie, serie
enzt);at a -,meteen sprong;from
the - (gemeenz.j,van meetafaan.
jumper1.boori
jzer.
jumperII,jumper (trui).
jumping, --off Fround (plaee).plaats
van vertrek,ultgangspunt; eindpunt
v.reis).
* (
lunetion,vereniging,verbindingtspunt),
knoop-, kruispunt (v. spoorwegen,
ookL railway -); hechtrubber (op
metaal);-line(railway),verbindingsSPOOr.
juneture, aanhechtingtspunt), voeg,
naad;tijdsgewricht,Junctuur,samenloop van omstandigheden, (kritiek)
ogenblik;at this -, op dit m oment,
thans, toen, nu (toen)de zaken z6
staan (stonden).
jungle,tropische wildernis,rimboe;-s
(gemeenz.b
.,W .-Afrikaanse mijnwaarden;- (market),markt(hoek)daarVOOr.
jungly,woest,rimboeachtig.
juni
or c#j.,junior,jongerte),jongste;
lager geplaatst;- elerk, aankom end
be
diende;- partner,jongstevennoot;
- seeurities, later uitgegeven fonds
en;znœ.:jongere;lager geplaatste;
m indere ln anciennitelt.
Engels H andelswoordenboek

juniper,jeneverstruik'
,-berry,j.bes:oil,j*bessensap.
junk I znw.,oud touwwerk (
scheepv.j;
oude rom mel, m etaal-,papierafval'
,
homp, brok; - dealer, (scheepsltagrlln; uitdrager'
, - shoy, winkel
van een (scheepsltagri
jn;ultdragerij;
fclzz.,in brokken verdelen,aan hom pen snijden'
,(d?ndr.)weggooien,afdanken.
junk 11 (scheepv.j,jonk.
junta,junta:(raadgevend of administratief)lichaam, raad, vergadering,
zitting (in Spanje, Z.-Amer. enz.).
junto,factte:kllek;geheime raad.
jural,wettelljk,wets...'
,ook:rechtenen
verplichtingen betreffend.
juridieal,juridisch,gerechtelijk;- error,
*

rechtsdwaling;- offiee,rechtskundig
bureau.

1uriseonsult,zie jurist.
jur-isdietion, jurjsdictie: rechtspraak,
macht, -gebied; brvoegdheid; to
have -, bevoegd ziln (v. rechter,
arbiter); parties submit to the - of
the English tourts, partijen Qnderwerpen zich aan de rechtsmachtvan
den Engelsen rechter.

jurisprudenee, jurisprudentie; ook:
rechtswetenschap,r.geleerdheid.
jurisprudent,rechtsgeleerdte).
jurisprudential, tot de jurisprudentie
behorend.
jurist: rechtsgeleerde.
juristxetal) (ze!#.),juridisch;- person,
zie body corporate.
juror,qezworene;jurylid.
jury 1,Jury;to be on the -,1id van de
j.zljn;-man,gezworene;j.
lid.
jury 11(scheepv.j,- mast,rigging,rudder, noodmast,-tuig,-rorr.
just 1, rechtvaardig, billllk (tegenover,to),eerlijk,(wellverdiend; gerechtvaardigd,gegrond (v.verwachting, hoop, vrees,gezindheid enz.).
,
juist; -ly, ook: terecht,met recht;
and -ly so, en m et recht;zie ook
reward znw.

just II,juist,precies,juist,(daarlnet,
zoëven; (eens, maar) even; in één
woord, eenvoudig,gewoonweg; net,
slechts,alleen m aar;nietandersdan;
29

t
lustiee
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(z1??zdr.)eigenlijk'
,= how many there
are (.
4mcr.),hoeveelereigenlilk zijn;
that is- it, dat is (daar hebt ge)
het nu net; - a line to inform you
that...,(even) een enkelwoord om

keel
aantonen dat m en voldoellde wettig m otief tot zekere handeling heeft

gehad; without justified eause, zondergeldigereden;justifiedcomplaint,
gegronde klacht;we are justified in
u m ede te delen,dat...'
,I - m anaged
@@@inq, wij zijn verantwoord met...
@8 to ..., ilt kon nog net ...; it 1
(indlen wij...),wijmogen...; zie ook
on.
end c1)
Possible that...!het is niet onmoge, en expectati
lljk (welmogelljk),dat...;we have- justness, rechtvaardigheid,
iust 1.
received, zoëven ontvingen wij...;@#
as,evenals,net als;- as i1,net alsof; jutznw.,uitsteeksel,uitstek'
,fcf
zz.,uit- as well, evengoed, -zeer, zie ook * steken, spri
ngen (ook'
.- out,forth).
well ll@a)en bj;- now, thans, op 1ut'e, j
.ute; - c10th, j.goed; - spinner,
hetogenblik'
,daareven;- sol,juist!; 2
spinner'
,-tissue,j.weefsel'
,- yarn,
*.
- t
hen, toen, op dat ogenblik, toen
J.garen.
net; not - yet, nu niet, vooreerst juveni
le, jeugdig; jong; kinder...;
books,kinderboeken.
(nog) niet;zie ook only bl
jw.
justiee, gerechtigheid, rechtvaardig- juvenility.jeugdigheid.
heid,recht(en billijkheid);juistheid; juxtapose,naast elkander plaatsen.
r
echter (inz.in Hooggerechtshpf);to juxtaposition, (het) naast elkander
do - t@,recht laten wedervaren;our
plaatsen (geplaatst zijn, liggen).
salesm an did not do him gelf #Onze
verkoper heeft niet gepresteerd w at
K
wij van hem konden verwachten;
we mustdo him the - tosay (admit, Kaffir, -S Lgemeenz.), Z.-Afrikaanse
own)...,wijmoeten hun nageven,de
mijnwaarden; - market (drcus),
billijkheid dwingtonsteerkennen...;
markt(hoek) daarvoor.
- oft
he peaee,vrede-,politierechter; kai
l,zie iale.
in -.rechtens,vanrechtswege;billijk- kamittle), kainiet (soortkunstmest).
he
idshalve;inall> ziewith (perfect) kale. (boerenlkool; koolsoep; - yard,
x *
i
n
to
them we adm it..., om
moestuin.
bl
2lli
l
.
k -J
.eg
ens
hen te ZiJ
'n erkellnen kaleidoseope,kaleidoscoop Look fi
g.j.
wij...;tohringto-.zijngerechte straf kaleidoseopietal), kaleidoscopisch Look
doenondergaan;with(perlect)-,met
lig-b.
het volste recht;zie ook adm inister, kalmutelk,kalmuk.
administration, court c,), minister kam ptvlieon,soort linoleum .
1; - hall,gerechtsgebouw, -zaal.
kangaroo,-sLgemeenz.j,(handelaren in)
justieiable, berechtbaar,te berechten. W .-Australische mijnwaarden; ook:
justieiary,gerechtelijk, (gelrechts....
aandelenBritishTobaccoCo.(Austrajustmable,te rechtvaardigen,verdediglia) Ltd;- elosure,het in behandebaar.
ling nem en, door den voorzitter ener
com m issie,van enkele am endem enten
justilieation,rechtvaardiging,enz.,zie
m et uitsluiting van andere.
justify;- forthiswillbeelaim ed on
the groundsthat ...,ter rechtvaardi- kaolin, kaoline:porseleinaarde.
ging (
verdediging)daarvan za1wor- kapok, kapok.
den aangevoerd, dat
kartell, zie cartel.
justifieative! justificatory, ter recht- kasha,kasha (japonstof).
vaardiging dienend, verdedigings..., kayak,kajak (Eskimo-kano).
bewijs....
keckle Lscheepv.t, smarten, met oud
justifier,verdedigerz
'Ldrukk.jjusteerder. touwwerk omwinden.
justifr. rechtvaardlgen,wettigen,ver- kedge Lschcepv.jznw.,klein-werpanker,
dedlgen, verantwoorden; staven,bekeganker Lookl- anehorl;f<7œ.,verwerpen, verhalen,verhaald worden.
waarheiden'
,Ldrukk.jjusteren,sluiten
(v. zetsel); (
.jur.,trans.en intrans-j keelI znw.,(scheepslkiel;lalse -,loze
-

keel
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kiel;(uplon an even > gelijklastig;
zie ook lay down;f
'
f/f
zz.,(doen) kantelen,omslaan,-gooien fook:-over);
- round (over), kapseizen.
kpel H, kolenschuit,-praam ;last kolen
daarmede vervoerd;-m an,schuitenvoerder.

keel111,rode oker (ook:red -).

keelage, kielgeld.

keelson,zie kelson.

keen?scherp qook jig.),vlijmend;doordrlngend:levendig,intens,sterk,snerpend, bl
jtend; vurig, enthousiast,
begerig,gretig,fel,belust(op,about.
after, on,for);scherpzinnig,schrander; - eompetition, scherpe concurrentie; - demand (interest), levendigevraag (belangstelling); - desire,
sterk verlangen; - excitem ent,grote
opwinding; - priew scherpe (scherp
concurrerende) prijs; zie ook appreciation,feel c1),sense c1); --edged
(-witted),zie sharp-edged (-witted).
keenness,scherpheid,enz.,zie keen.
keepc1)f
&zfc.,(belhouden,tegen-,terug-,
ophouden;er op nahouden; in voorraad (tekoop)hebben;onderhouden,
in orde houden; bijhouden (v.boe, 611
*
J
*ken); bedwingen,weerhouden'
ven, doorgaan m et, niet ophouden
te;zich (goed)houden,goed blijven,
bewaard kunnen blijven; zie ook
keeping; im prove in -ing,bçterw orden van het liggen; - advised (inf
ormed, posted, posted up)? op de
hoogte houden; rates - firm , de
koersen bli
jven vast (handhaven
zichl; - oneself, in zijn onderhoud
.

voorzien; - putting a thing off, iets
steeds op de lange baan schuiven;

- rising in price (goin: up), steeds
de hoogte in gaan,blljven stijgen;
zie ook alive, clear ca), touch :1)
en #a),wait c),e.a.
tza) metznw., we do not - this artielw
wij hebben (verkogen) dit artikel
niet;this article wlll(not) -, men
kan dit artikel (niet)bewaren,het
blijft (niet) goed; - the books, de
boeken (bijlhouden;-theeash,dekas
h.; - copies of all important letters,
copietën)h.van allebelangrijke brieven; - one's dayy op den bepaalden
dag verschijnen (betalen OnZ.); a

kee?
family, een gezin onderhouden;this

letter will-,de briefloopt niet weg,
kan wel wachten; these priees will

(not) -,deze prijzen zullen zich we1
(niet)handhaven;thisquality -swell
(better),dezesoorthoudtzich (blijft)
goed (beter); - the wind,zie N to
fscheepv.j; zie ook account:a), appointment, counselc),ground lca),
head ca),house c),secretznw.,shop
c),time ca),word ca),e.a.
ca)verbind;- aloof(apart),ziealoofen
apart;-atit,(ermede)doorgaan,er
aan blijven; - one atit(thetask),
iem and aan hetwerk houden;- away,
wegblijven;weghouden;(scheepv.)afhoudeng
'-baek,terug-,achterhouden:
terugblljven; please - the order belore you,wijverzoekenu,dezeorder

in gedachten te willen houden; down, bedwingen, onderdrukken;
drukken, laag houden; - down the

expenses (reserve), de onkosten
(reserve)zolaag mogelijk h.;- down
priees (wages), de prijzen (lonen)
drukken;- from ,afhoudep van;weerhouden Van'zich onthouden van,na-

laten;verzwijgen (verborgenh.)voor;
verhinderen te;behoeden (bewaren)
voor; - in,inhouden'
,binnenhouden'
,
aanhouden (v.vuurl;- in with,op
goedenvoetblijven met;-olf,(zich)
op een afstand h.,op een a.blijven.
afweren; er uithouden; if the frost
-s off, als de vorst uitblijft;- off
boilersl, zie stow away; - on, aanhouden,niet laten varen;voortgaan;
on ...ing, dOOr-, voortgaan m et,

blijven. steeds maar...; - open,zie
open q1); - out, (er) buiten h.
(blijven); - out of it, er buiten
h.; - out of tlle m arket, llit de
markth.(blijven);-over,aanhouden
(tot later),.overhouden (tot,till);to? (zich) h. aan, vasthouden aan;
blljven b
.ij;(scheepv.)bijdenwindh.;
- to t
he regulations,term s!ete., zich
h.aan hetreglement,de voorwaarden enz.;- to one'sroom?zi
jn kamer
h.; - to onesel
f, voor zlchtzelf)h.:

zie ook date 1lc),promise @),Ford
cal;-together,bijeenhouden,-blilven;

m under, onder h.; klein h.; onder..
drukken, bedwingqn; .
- up, ophou-
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keaper

key

œ f'7., (
den;aan-,onderhouden (ool
çv.brief'
als) in eelt llok (hol)wonen
wisseling, kennis,zi
jn Engels,rela- kenne
(houde
n,opsluiten).
l II, goot.
ties),levendig h.;.in stand h.;handhaven;aanhouden (v.vuur):Ldrukk.) kenneleoal,zie cannelt-coal).
laten staan; - it up (gemeenz.q, vol- kennin: Lscheepv.j, landmerk, gezicht
houden, er m ede doorgaan; - up
(-skrlng);- glass,kijker.
the priee o1, op prijs h.; - up a Kentish rag, Kentse kalksteen.
service, een dienst onderhouden;zie kentledge L
scheepv.j,ballastijzer.
ook appearance, reputation, e.a.; - keram ie,zie ceramic.
up totheletterofthecontraet,(zich) ker
bb,
roke
tr,
otmake
toirband
laar di
foe
ok: -stone); aan de letter van het contract h.;
nabeurszaken
doe
t
;
m
ar
ke
t
.
na
be
urs.
- up to one's resolution, bij zijn
rehief, hoofd-,halsdoek.
besluit blijven; zie ook date llc); ke
- up with, bijhouden, niet achter- kerl, kerf, zaagsnee.
m es, kerm es: scharlakenschildluis,
blijven bij, gelijken tred houden ker-be
s; rode verfstof daaruit bereid;
m et.
- grains, purper-,scharlakenkorrels.
bj znw. Lgemeenz.j, onderhoud, kost,
voeding; not to earn one's -, den kernel,pit,korrel,kern Look /fg.);-ly,
vol pztten enz.; pitachtig.
kost niet waard zijn;in good (low)
-,goed (slecht)verzorgd.
kerosine,(gezuiverde)petroleum,kerokeeper, bewaarder,bewaker.opzichter;
sinej- (lor illuminating purposes),
veiligheidsketting, -band,-ring enz.;
zie llluminating oil; - in eases,kistenolie; - distillate, ruwe petroleum
anker (v.magneet); vrucht (gewas)
die (dat) lang goed blijft.
Lhandelsben.j.
keeping adJ'., duurzaam , niet aan be- kersey,(gcf
zz.geribde)grovewollenstof.
derf onderhevig; znw ., bewaring, kerseym ere, zie cashm ere.
hoede;onderhoud;overeenstemming, keteh Lscheepv.j,kaag.
harm onie;in one's-,onderzich (ziln ketone fchem.j,keton.
berusting);the sueeess olthe enter- kettle. ketel; --bottom , platboom d
prise is in their -,het welslagen der
vaartuig.
ondernem ing ligt in hun hand; in kevel L
scheepv.j,belegklamp,klis.
(outof) - (with), (niet)in overeen- key I c) znw.,sleutel Look /ïg.);toets
stemming (met); zie ook safe 11:).
(v.piano, schrijfmachine); seinsleukeepsake, aandenken,souvenir.
tel;toontaard)Look jig-jklegende (op
keeve, kuip. brouw -, bleekvat, kuip
kaart enz.);wig,spie,kegtge);golden
voor het wassen van erts.
(silver) -, omkoopgeld; ww., (op-,
keg,vaatje (geœ.beneden 15 l).
in-,vastlspieën,spannen;(/ïg.)stemkelp, zwart zeewier, loogkruid; kelp;
men; - up, opschroeven fook jig-),
aS-, wiersoda.
opdri
jven,aanzetten.
ke
l
s
on
(
s
c
l
t
e
e
pv.
j
,
ko
l
s
e
m,
z
aa
t
ho
ut
.
b
)
s
a
me
nst.,-bit,sleutelbaard;-board,
kem p, grof haar in wol. uitkam sel.
toetsenbord (
ook v.schrijfmachinel;
- hol
kem py, vol grove haren (v.wol).
e, s.gat; - industries, sleutelken znw.,gezi
chtskring Lookjig.j,(ge)bedrijven;-insuranee,s.verzekering;
zicht, oog,bereik; thatisbeyond my
ledger, klapper; -man (W?xdr.),
-,datgaat mijte hoog;in (within)
telegrafist; - man, onontbeerlijke
-, (nog juist)te zien;to be in - ol kracht (in een bedrijf); - money,
land, land in zicht hebben; out ol -,
s.geld''; - note, grondtoon Look
niet meerte zien,buiten het gezicht;
/ïg.); --operated,met toetswerk (v.
zieook kenning:ww.Lscheepv.),(kun- r
ekenmachine enz.); - ring,s.ring;
- serew, schroef-s.; -stone, sluit-,
nen)zien;Lschotl.ofdial.j(herlkennen , weten.
hoeksteen (ook /ïg.); --winding
K endal green, (
w ateh, cilinderhorloge; - word, s.-,
soort) groen laken.
kennelI znw.,hondenhok;kennel;krot,
slagwoord
nie klip,zandbank.
hol; - ease, hondenhok (pakkist); key 1I,bli
.

i53
kindness
keyless
keyless,zonder sleutel;- wateh,rem onkitern; bo
-me
tre,
k.
tee
r;
eolupo
ok,
k.me
tmere
bo
kje;
-metre
.t
on,
toirhorlogg.
k.gram ton; -watt, k.watt.
khaki,khakltkleurig).
klbhle1, ijzeren ophaalkorf (in mijn). kilt, verticaal plooien,opnemen.
kibhle II, grof m alen.
kim ono, kim ono.
kick I znw.,schop,trap;Lgemeenz.jfut; M n znfv., familie, geslacht, verwant-

bezwaar, verzet: tegenzin; (?mer.)
(ongunstige)critlek; fcf
zg.,schoppen,
trappen; zich verzetten (tegen,
aga*
lnst, at), tegenstribbelen; - the
heam, (doen) doorslaan (v.balans),
(/#.) het afleggen; - against the
prieks,de verzenen tegen de prikkels
slaan; - over the traees (/fg.), uit
de
n band springen;zie ook dust c,)
en rOW 111.
kick II,ziel (v.fles).
kiekshawts), beuzelarijten), wissewasjels).
kid-.1. jonge geit; geitenleder, glacé;
(glove),glacéhandschoen;-(leather),glacétleer);-skin,geitevel,-leder.
kld 11 Lgemeenz.jzngz.,bedotterij;œf
&z.,
bedotten,ietswijsmaken.
kld 111,vaatje,tobbe;Lscheepv.jschaftbak.
Klddermlnster, (earpet), K.
karpet.
klddle, visweer.
kldney, nier; aard, soort; muisjesaardappel (ookk - potato); of that
(oftheri4ht) -,van dat (hetgoede)
slag;- beam slaboontje;pronkboon;
witte (bruine)boon.
kieselguhr, kieselguhr, infusoriënaarde.
kilderkin Lajgek.:kil.), vaatje (16-18
gallon).
kill fvm., doden (ook jfg.); slachten;
(/fg.)afmaken (v.wetsontwerp);(/ïg.)
dovçn, blussen; tz1.
/z?cr.l nlet opnrmen (v.kopij voor courant); te
nlet doen;overladen,-stelpen (met,
with);sueh pmiees - husiness, zulke
prijzen maken hetzaken-doen totaal
o
nmogelijk;- off(out),afmaken,uitroeien; -ing-pen, slachthok;zie ook
bi
(rd,birth,goose;znœ., (het)doden
afmaken); - or eure Tem edy,paar-

denm iddel;it gs a ease of - or eure
het is er op of er onder.
,
kilL
n, eest, droogoven, (f
nz.) kalkoven

ook: lime -);steenoven fook:briek
); --burnt briek, baksteen'
, --flry
(œf
c.),drogen (in oven),eesten.
kilo,kilo;-gramtme),k.gram ;-litre,
-

.

s
chap;(near) of -s (nauw)verwant'
,
to,v.aan;zieook kith en next c).

kineob, lndisch goud-ofzilverbrocaat.
kind 1, soort, slag, aard; this - of
goods,dit soort goederen;there is no
- of neces
sity 1or it, datis volstrekt,
niet nodig;a - of ..., een soort ...;

in -.in natura;to (relpay in - (/fg.),
met gelijke muntbetalen;in whatdid hetakeitl, hoenam hijhetop?;
***of a -, zo'n soort ...; of all -s,
allerlei,.van allerlei soort;of all-s,

sortsand deseriptions (l'
.
n polis e.d.),
van allerlei aard en soort; the best
of its -,hetbestein zijn s.;nothing
of the -, niets van diçn aard; ookl
niets daarvan !; som ething of the -,

iets van dien aard,iets dergelijks.
kind H. vriendelijk,goed, heus, welwi
llend (jegens,to);please be so as to ..., we shall be pleased il you
willbe - enough to *@*; hetzou OnS
-lde...,
aangenaam zijn, indien Wl
we enelose a eomplete list 1or your -

eonsideration, wij sluiten een volledigelijstin,diewijin uw welwillende aandachtaanbevelen;your- offer,
uw vriendelijk (welwillend) aanbod;
zie verder kindly; zie ook office c)
en regard h);--heapted,goedthartig).
kindle,ont-,aansteken,(doen)ontbranden (ontvlammen) Look /fg.);(doen)
gloeien,vuur(vlam)vattenLook:-up).
kindliness, vriendelijkheid, enz., zie
kindly adj.
kindly adj., vriendelijk, goedthartig),
welwillend; gewillig; aangenaam ,
w.,- let
gunstig (v.klimaatenz.);b4'
us know, we request you - to let
us know ...,wijverzoeken u,onste
willen berichten...; to take it -, het
vriendelijk opnemen'
,to take - to,
Ophebben met,ingenomen zijn met,
gesteldzijn op'
,ook'
.vriendelijk (welwi
l
l
e
nd)
opne
mqn.
kindness, vriendelnkheid,enz.,ziekind
ll;to havethe- to...,zovriendeli
jk
zijn om

kindred
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kn/e

kindred zitq,., verwantschap (ook jig.j; w'
f&z., schoorsteenwisselts) trekken.
verwanten;ad)'., (aanlverwant (ook klth, - and kin, kennissen en verwanjig.j2
'- phenomena,soortgelijke ver- ten;to have neither - nor kin, kind
schilnselen; - trade, aanverwante
noch kraai hebben.
branche.
kittle (- eattl
e) fgemeenz.j, moeilijk
kinetic ad)'., kinetisch, bewegings...; lastig (
.p.pe
rsoon ojzaak).
energy, arbeidsverm ogen van be- knaek, slag, handigheid;kneep,kunstweging; znw.
,-s,bewegingsleer.
greep; gewoonte, hebbelijkheid; to
have the -,er den slag van beethebking, koning; - apple, konlngsapprl;
ben;to have a - of ..., er den s. van
bolt,hoofdbout;- post,middelstljl
hebben om ...; de gewoonte hebben
(van dak); -'s Beneh, -'s Beneh
van *@*@
Division, afdeling van het (Eng.)
Hooggerechtshof;-'seounsel(afgek.: knaeker, (paardenlvilder; sloper; -'s
yard, zie knackery; KKltnackers'',
K.C.),eretitelvan sommige advocaaandelen Harrison, Barber & Co.
ten;-'swarehouse,opslagplaats van
in beslag genom en douanegoederen; knaekery, vilderi
j;sloperij.
.

'syellow,koningsgeel;- wood,viool- knag,knoest, kwast.
boom hout;zie ookEnglish en speech. knaggy,knoestig;ruw.

kingdom,koninkrijk.
knap, kloppen, breken, splijten (v.
stenen,voor wegenaanleg).
kink znw.,slag (in touw),kink (in den knàp
per, steenbreker, -klopper; steenkabel) (ook jig.j; gril; truc,foefje;
#cœ., kinken.
brekerst-kloppers-lhamer.
kinky, kronkelig,verdraaid.

kjnless,zonder familie (verwanten).
kinship.(bloedlverwantschap.
kintledge,zie kentledge.
kiosk, kiosk.

kip,als leder gebezigde huid van jong
of klein dier (ook:-skin).
kipper znfc.,mannetjeszalm (gevangen
in den tijd van hetkuitschieten);gezouten, gekruide en gedroogde lof
halfgerookte)yis (inz.haring);ww.,
zouten en drogen tofhalfroken);-ed

knapsaek, ransel,knapzak.
knar, zie knag.
knave, schurk,schelm .

knavery,schurkerlj,schelmerij.

kpavish,schurk-,schelm achtig'
,- trick,
schurkenstreek.
knead,kneden;sam enkneden;m asseren;
-

edinthesametrough (/!k.),metéén

sop overgoten, van hetzelfde slag;
-i
ng-trough, kneed-, bakkerstrog.
kneadable, kneedbaar.
kneader, kneder; kneedmachine.
herring,zie znfc.jooklgerooktebok- knee znw-, knie; k-stuk; k.-,kromhout
king.
(
ook'
.- pieee);tobring,one
to his-s,
iem and doen buigen'
- breeches,
M pskin, zie kip.
k.broek; - cords, M anchester k.kirtlw baal(vlas).

kit,tobbeltje),kuiptje);uitrusting (ïp'
z. broek;-holetable(bureau),bureaunistre; - timher, krom hout; œf4?.,
voor reisl;stelgereedschappen (fnz. mi
knieën,m et k.stuk bevestigen.
v. schoenmaker); the whole - (geekerhoekers,fgemeenz.)kniekers,wijme
enz.j, de
hele ''zo''(rommell; - kni
bag, valies'
,gereedschapstas.
de knie-,sportbroek.
kitehen, keuken; Lscheepv.j kombuis; kniek-knaek trAzp.ook:knick-knaekery),
- garden,naoestuin, - range, kooksnuisterij'
,lekkernij.
fornuis; - salt,k.zout;- stuff,groen- knick-knaekish, prullig.
ten e.d.,braadvet;- utensils,k.gerei. knife znœ., m es; to put a - to one':
throat, iem and het m . op de keel
kitehenep zie kitchen range.
kitehenette, wandkeuken.
zetten;wartothe -,strijd op leven
kite (gemeenz.jznw., inhalig persoon, en dood; - blade, lem met; - board

haai''; schoorsteenwissel'
, Lscheepv.j
drie
'
ifanker'
. -s'
. bovenste .zeilen (v.
schip)'
. --flier, zie bill Jobber; flying,ziebilljobbing;zieook f1y bj;

(plank), slijpplank; - eleaner, m.npoetsm achine'
,- edge, snede van een
m .,scherpe kant;- grinder,scharen-,

m.nslijper;-machine,m.nslijpmachi-
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ne;- pollsh (powder),slijppoeder;

rest,m .nlegger;- sharpener,m .naanzetter;- steel,m .nstaal;- tray,m .n-

bak;ww.,doorsteken,(jig.)afmaken.

''K nights'', aahdelen W itwatersrand
Gold Mining Co.
knit,breien,knopen, (
verlbinden'
,(/ïg.)
(zich)verenigen,aanknopen,sam en-

binden Lookk - together); zie ook

knitting;- up, dichtbreien, herstel1en; verbinden'
, eindigen: besluiten.

knitter,breilstler;breimachlne.

knitting,breiwerk; - cotton, b.katoen,
-gar
en; - m aehinw b.m achine; -

needle(pin),b.naald,-pen;-sheath,
b.
penschede;- silk,b.zijde;- wool,
b.wol; - work, b.werk; - worsted,
b.sajet;- yarn?b.garen.
knittle,trekkoordle;Lscheepv.jknuttel.
knoh znm., knobbel, kngp (v. deur,
lade, stok), knoest; klontlje),brok;
-stiek,(knoestige)knuppel;Lgemeenz.j
onderkruiper; ww., van knoptpen)
voorzien;-bed,metknoptpenl;knobbelig;- out,opzwellen.
knohbiness, knobbeligheid.
knobble, kleine knobbel enz.,zie knob

knotty
- n,
out,
ui
tslaa
aan,
kl
ppeni
ne
(ve
rl
n (o-o
koj
ig.j'
,,eroverwin-

uitwerken; in elkaar flansen; after the'
auetion somelotswere-ed out,enkele

partijen werden na deveiling doorde
kopers onderling weder verkbcht;zie
ookbottom /
21),knock-out,windlcj);
-over,omlverlgooien;overrijden;van
streek brengen; - together,in elkander flansen (gooien);- under. zich
gewonnen geven; - up, vllzchtig in
elkander zetten, haastig op touw

zetten;ùitputten,,,op''raken;bezwijken;afbreken,tenietdoen; çdrukk.)
opmaken (v.pagina).
bj znw., (gelklop,slag,stoot;there's a
(atthe door),erwordtgeklopt;to
getthe- (gepzdenz.),hetloodjeleggen.
knoek-ahout, ruw , luidruchtig; tegen
een stootje bestand,voor ruw werk
(v. kleding enz.);in a - way, nonchalant,ruw.
knoek-down c#j.,gemakkel
ijkuitelkander te nemen (
te demonteren);verpletterend (v.tijding); - argument,
dooddoener; - priee, minimumprijs
(bijveiling); znfc.,verpletterend be-

richt; geweldige slag;overbluffende
verrassing.
knock c) fcf
4'.,slaan,kloppen,bonzen; knoeker, klopper.
ZnW .

knohby,knohbly, knobbelig.

kloppen (slaan)op (tegen,aan);(gd- knoek-kneed (/fg.),zwak,slap,wankel.
meenz.j paf doen staan,inslaan bij; knoek-out,veiling waarbijde gegadigden afspreken, niet tegen elkander
kloppen (v. motor); - one's head
(against), het hoofd stoten (tegen) op te bleden (om later degoederen
onderling teverkopen),schijnveiling
Look /#.); - about, rondslenteren,
-sl
ingeren,-scharrelen;toetakelen;zie
Look:- sale);zieookknock out;(het)
ook knock-about; - at the door,aan
de deur kloppen; - down,neerslaan'
,

niet tegen elkander opbieden; wie
zich verbonden heeft,nietop te bie-

(/#.)verslaan;toeslaan,-wijzen (op den,schijnbieder;slagdieeenderpartijenbuitengevechtstelt(ook:-blow);
velling) (aan, to); demonteren!uit
elkander nemen (ter verzendlng); - gang, groep van kopers die niet
Lgemeenz.jafslaan,verlagen (v.prils), tegen elkander bieden,schijnbieders.
drukken (v.koers); zie ook knock- knol
l,heuveltje.
down; - off, (er) afslaan; (gemeenz. knot znw.,knoop;knot,streng;knobbel,
knoest; gruep, troep; verwikkeling'
,
uitdr.lj ophouden, ophouden met
Lscheepv.jknoop;ook:zeemijl'
,toeut
(werken);(haastig)afdoen;laten valthe -,den knoop doorllakken;to run
len (v.d.prijs): er afdoen; gedaan
(Ko,sitil) 10 -s, 10 knopen lopen;
geven (v.werklleden); Lscheepv.jafnokken, vastwerken; aflossen; - of1
f
zzf
zz., (aaneenlknopen; verbinden;
knoesten vormen; knobbelig m aken;
in den knoop geraken; verwikkelen;
- ted,vOl knopen; knoest
ig, knobbeiemand ver debaas zijn; - on the
lig; verward, verwikkeld.
head, den kop inslaan (indrukken),
veri
jdelen, in duigen doen vallen; knotty,zie knotted;ooklnetelig,lastig,

arrears, zich vlug door achterstallig
werk heenslaan; - one's head off,

know
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gecompliceerd'
,a - point (question),
een netelige (lastige)kw-estie.
know c,),kennen'
,weten;verstaan'
,herkennen'
, onderscheiden (van,lrom );
kennen'
,

label

such faetory existing in England,wi
j

weten niet, dat zulk een fabriek in
E.bestaat;so far asis -n to us,voorzover ons bekend.

leren
ook.
.vernem en,zieook b)znw.(gemeenz.
),tobein the-?eralles
knowing'
, there is no - ing ..., men
van weten,ingelicht (ingewild) zijn.
*
kan lliet weten...: we do not - if knowable, te weten (
kennen), (herlkenbaar.
(whether) ..., wiJ w. niet, of...;
please(kindly)letme- ...,verzoeke knowing,schrander,sli-m ,glad;kundig,
mijtewillen berichten ...;(weIl) -n, goed op de hoogte; ly,ook:bewust,
(wellbekend; to beeom e (gemcenz. met opzet;-Iy and wittingly,willens
en wetens.
get) -n, bekend worden; to make

-n, b.maken;we - him as (for,to knowledge,kennis,kundq,wetenschap;
be) an ablebusinessman,wijw.,dat
(medelweten,voorkennlj,wetenschap;
hij een bekwaam zakenman is; for
bekrndheid (met,of);itis eommon
anything (all)I -,naarmijn wetell;
-, zt is (a matter) of eommon it is -n to eonvert ... into... (in
(that...),hetisvan algemenebekendoctrooibeschrjving), het is bekend, heid (dat...); - is power, kennis is
... Om t
e zetten in...; of -n ability,
macht;tohave(possess)agood(fair)
van erkende bekwaamheid'
,I - het(an intinms
te, a thorough? sound,
ter (than that),dat maaktmen mi
j
profound)- of,goed (grondlg)b.(op
nietwijs;they - hetterthan to ...,zij
dehoogte)zijn met,een goede (gronzullen welverstandi
gerzijn (zich wel dige)krnnisbezitten van;tohaveno
- of
,nlet kennen;out of all-,ongewachten)om....
,I never knew him do
it,bijmijn weten heefthijhetnim- kend;(not)tomy -,(niet)voorzover
m er gedaan, ik heb nim m er gezien
ik weet;tothehestofmy- (and hedat hijhet deed;he has been -n to
lief),naar mijn beste weten;to my
...,men heeftondervonden (hetmee- eertain > naar ik zeker weet;ithas
gemaakt,bijgewoond),dat hij...; to
eometo my - that...,mijister ore
get to -, te weten kom en; - how
to ...,kunnen,weten te...; - allm en

gekom en, dat...; with the full- o1,
met algehele voorkennis van;zie ook
workable.

hy thesepresents...,hierbijwordtter
algem ene kennis gebracht...; he -s knubs, vlokzi
jde.
too rauch for hi
kle znw., knokkel; schenkel;WW.3
m, hij is hem te knuc
slim ; - a thing or two! uitgeslapen
- down (
under), zwichten,zich ge(niet van gisteren) zljn; zie ook
wonnen geven (aan,to).
which, widely, who, e.a.; --all, knurtr),knurl,knoest;knobbel;knop;
weetal; --nothing,nietsweter.
karteling.
, w,œ.,
ca)verbind.,-aboutit,ervan afweten; kodak znçc., kodak, handcam era'
er verstand van hebben,er van kunkieken;schilderen,tekenen Ljig.b
..
nen m eepraten; - by, kennen aan; koff, kof(
schip).
nam
e
zie ook
ca);- one thing from kohlrabi, koolraap.
another,het een van het ander kunnen onderscheiden;the use of ... is
-n from patent specification No ...,
de toepassing van ... is bekend uit
octrooischrift No...;not that I - of,

kola, zie cola.
kopeek, zie copeck.

kosherad)'.,kauscher;znœ.,kauscherte)
voedsel (winkel).
kraft (a4mer.),soort (paklpapier.

ni
et dat (voorzover) ik weet; we kyloe, klein langhoornig Schots rund.
do not - of any firm manufacturing
.
..,wij kennen (weten) geen firma
L
die ... fabriceert;we - ol quite a
number of instances where ..., ons

Iabefaction, verzwakking, verval.

zijn heel wat gevallen bekend, labelznw-tetiket(ook/ïg.),label,(adreslwaarin (dat)....
,we do not - ofany
strooktle);op te plakken zegel;orna-

labile
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mentpapier (v. sigarenkistjes enz.),
s
igarenbandje'
,schlldje; ww.,etiketteren,van etiketenz.voorzien; .(fi
g.)
(belstemqelen;-ling-maehine,etiketteerm achlne.
lahile(fec#n.),labiel,wankelbaar.

laboratory,laboratorium .
laborious, arbeid-, werkzaam '
, m oei-

ladng

deArbeiderspartij;-movement,a.sbeweging;(International)LahourOfficw
(lnternationaal) Arbridsbureau; -

Party, Arbeiderspartil; - problem s,
a.skwesties; --saving, a.besparend;
- mlpply,aanbod van werkkrachten;
'w

t
roublets) (unrest,upheavals),zie
disturbances.

zaam,moeili
jk, zwaar, bezwaarlijk, lahourer, arbeider.
,- elasses,
bewerkelijk, omslachtig; gedwongen labouring,arbeiders...,werk...'
werkende stand, arbeidersklasse,(v.stijl).
laboriousness, arbeidzaarnheid,enz-,zie
m an, arbeider.
laborious.
laboursome (perou#.), (zeer) m oeilijk
m oeizaam .
labour c) znw., arbeid,werk;(grote)
moeite; w erk-, arbeidskrachten, de lahradorite, labradoriet: veldspaatsierarbeiders;arbeidsloon (op rekeningt; steen.
ook= Labourparty;seareitytpaueiW) labyrinth, labyrint: doolhof Loqk jig.j.
of-,gebrek (schaarste)aAn arbeiés- labyrinthian, labyrmthictal), zTe labykrachten;free-,(znœ.)vrlje arbeid; rlnthine.
ongeorganiseerdearbeiders;(cW .)on- labyrinthine, als een doolhof,verward.
georganiseerd, niet-aangesloten; to
lae 1,lak,lakverf; - dye, schilderslak;
lose one's o vergeefse m oeite doen;
- varnish, lakvernis.
Ioet -, - lost, vergeefse m .; zie ook lae 11 f
Eng.-lnd.j, 100.000; a - (of

board 1Iè):hard c),skilled,e.a.
rupees),100.000 ropijen.
è) œœ.,arbelden,werken;zich (grote) laee c) znw., veter,(rijglsnoer;boordmoeite geven, zich inspannen; labosel, galon, tres. passement; kant;
reren (aan, under); (met zorg of
vitrage; c#j., kanteq; ww., rijgen,
moeite)bewerken, (nader,in bijzondicht-,vastrijgen,(omlboorden,galonneren, festonneren; afzetten m et
derheden)uitwerken; zich metgrote
moeite (voortlbewegen (v. wlelen
kant; doorwèrken (met draad enz-);
enz.); werken (v.schip); -ed, ook: zie ook lacinçq- d (--up)hoot,zie:);
m oeizaam , gedwongen, gekunsteld;
- up.(vastlrngen.
zie ook lybouring;we do not wish to btsamenst.,-bobbin,kantklos;-boot,
- t
he point and hope that steps wlll
rijglaars,-schoen;-eurtains,vitragehetakento...,wijzullenernietverder
gordijnen; - faetory,kantfabriek'
.op ingaan (over uitweiden), doch
f
r
i
nge
,
pas
s
e
me
nt
we
r
k'
,
I
i
ne
(
s
c
#.
),
verwachten, dat m aatregelen zullen
rijglijn;- maker,k.werktstler;passem entwerker; -man.k.verkoper; pasgelroffen worden om...;- at,(hard)
werken aan;- under diffieulties,m et
sementwerker; - paper, k.papier; pillow, k.-, kloskussen; - stiteh,k.moeili
jkheden te kampen hebben; under
a m istake,zich vergissen, in
dwaling verkeren'
, zie ook defect,
m isapprehension, e.a.

steek;- trade, k.handel;--trim m ed,
met k.afgezet; - work,k.werk;pas-

sementtwerkl;- worker,zie'
wmaker.
sam enst., - bureau (
c)exc
a4rn,
cr.), zie '
w laceratw (ver-,openlscheuren fookjig.t.
hange'
,- eonditions,arbeidsvoor- laeerati
om (ver-, openlscheuring Look
waarden'
, - eontract, a.contract,zie
I
i
gj
.
ook collective; - eopartnership, zie laehes (
jur.),nalatigheid,verzuim;het
copartnership; - dispute, a.sgeschil,
niet ti
jdig verrichten enerhandeling
conflict;- disturbanees,beroering in
of nem en van m aatregelen;het niet
de arbeiderswereld'
, - exehange,a.stijdig doen gelden van een recht,
beurs;- famine,schaarste aan werk-

krachten'
,- inspedor,inspecteur van
den a.; - market, a smarkt;Labour
m ember,parlementslid behorendetot

w aardoor m en dit verbeurt.
laeing, veter, snoer; boordsel, galon,

festonnering, versierde rand; (sc#.),
zie lace line; - needle, kantnaald.
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lan:e
laek
lack znw., gebrek, gemis, behoefte,
beladen met,gebukt gaqnd onder.

tekort(aan,01);1or- of,wegens(bij) lading (zc!#.), (be-,verlladlng;lading;
gebrek aan (gemis van);we eannot
billof > zie billlcu),
explain their - of attention to our l
adle znf
zz.: pot-, scheplepel; (fecAn.)
letter!hetisonsonbegrijpelijk,waar- laad-, gletlepel; schepbord, schoep;
om zljniet meer aandacht aan ons
ful, lepeltvol); fcfxz., - (out),op-,
over-,uitscheppen; (/ïg.)toelepelen.
schrijven hebben geschonken; - of
money (means,eapital,funds),geld- ladly,
--clerk, vrouwelijk bedlende;
adles' e10th, dam eslaken; -'s eom gebrek, gebrek aan middelen; f
&,œ.,
gebrek hebben aan, niet hebben,
panion,nécessaire,werktasje;-twist,
m issen, ontberen; to be -ing, ontkrultabak; --typist, typiste.
breken;thebrushes - the finieh ol ..., l
ag I ww.,achteraankomen,achterbli
jdeze borstelshebben nietdefijneaf- ven Look: - behind);talmen,dralen;
werking van...; he -s nothing, het
ontbreekt hem aan niets; the item s
whieh (we) are-ingare***9deposten
welke ons ontbreken zi
jn...;to be
-i
ng im te kort schieten in;he is not
-i
ng in ..., ook: het ontbreekt hem
niet aan...'
,--aII,wien het aan alles'
ontbreekt.

nietvlotten;payment -ged and -ged,
de betaling bleef m aar steedsuit;we

are -ging sadlybehind...,wijblijven
een heel eind achter bij...; znw.,
achteraankomer, -blijver; Ltechn.j
vertraging; a sudden rise in the index
number afterashort(timeof)-,een
plotselinge sti
jging van het indexcijfer nadat het korten tijd was
Iacker.zielacpuer.
achtergebleven; - ofthetide,achterlaconie,laconlek,kort,bondig.
laeonieism,zie laconism .
blijven van het getij;--end,laatste
laconism , laconism e, bondigheid'
, lacodeel, overschot.
niek gezegde.
IagII,(niet-geleidende)bekleding,manIacquer znw., laktwerk), vernis; f
zzfc., tel (v.cillnder enz.) (ook: lagging);
(verllakken;vernissen'
,-ed ware,lak- f'cœ.,daarm ede bekleden.
werk.
lagan (jur.), overboord geworpen goederen, aan boei enz.bevestigd om
later te kunnen worden opgevist.
rbier.
Iager (beer),lage
laeteseent,m elkachtig:m elksap gevend. laggard znw.? achteraankomer, draler,
laetie, m elk...; - aeid, m .zuur; - lertalm er; adJ., achteraankomend,achm entation,zuurwording der m .
terblijvend, traag, treuzelig, langIaetate, melkzuurzout.
Iaeteseence, melkachtig
m elksap.

voorkomen;

ladilerous, melktachtig sap) opleve-

Zaam .

l
aggrr,ZLd laggard znw.
laggm g, Zze lag ll.
layoon, lagune,lagune.
laeuna (?Fle.:-e, -s), lacune, leemte, laxrznw.,leger (v.dieren);legerstede;
hiaat, gaping; holte.
(doorgangslveeloods;çf
7fc.,(zich)legeren; ln een veeloods Onderbrengen.
laeunal, laeunarty), lacuneus, met
leem ten enz.,vgl.lacuna.
lairage,stalling, veeloods.
ladder znw.,ladder (ookjig.en in kou- laird Lschotl.j, landheer.
senj;Lsckeepv.)trap;-dredge,bagger- lake 1,meer;vi
jver.
machine mqt Jacobsladder;-proof, lake 11, karmozijnkleurige lakverf.
steekvast,nlet,,ladderend''(v.kou- Iakelet, meertje.
sen);- rope (scà.),valreep; - tape, lakh,zie lac il.
jaloezieband;- truek,laddertbrand- lamb znw.,lam;lamsvlees;Lbeurst.,geweerlwagen;- way Lsch.j,trapluik; meenz.)speculantdie zich laatpluk, -'s wool,lam sf'
f
zf
,
f,.,rafelen.,,ladderen''(v.kousen). ken; u kin, lamsvel'
l; f
'
fzf,
>,.,lamm eren.
lade (zcI#.),(belladen (ook /fg.);zieook lamwo
brequin,lam brequin,korte draperie.
lading; eotton--n steam ers, schepen
geladen met katoen;-n with (/ïg.), lam e adl'., mank, kreupel Look fig.),
rend, me1k....
laetometer, m elkwegçr.
laetose, melksuiker.

.

lam ella
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landed

gebrekkig; - duek (gemeenz.j, insolvent 1id dereffectenbeurs'
,- exeuse,
armzaligexcuus:zieook dd'g c);œœ.,
verlammen Look jig.), met lamheid
slaank
Iamella (zzze.:-e),lamelle,dun plaatje
(blaadje),schilter.
lamellar,lamellatetd),lamellose,(dunl-

landed en landing'
, Lmeest gemeenz.
uitdrukk.lj - one forf 10,f 10 van
iemand loskrijgen;- in,doen belanden (terechtkomen)in; this is Sure
to - us in dilficulties (trouble), dit
zal onsstel
ligin moeilijkheden bren-

scherm '
, - shade, l.ekap; - wiek,

bank, zie '
w bank; -owner, grondbezitter'
, -ownerghip, grondbezit'
,

bladerig,schilferig.
lam elliform ,lam el-,plaatvorm ig.

ïen'
,- One in a l@S8,iemand een Verlies bezorgen; - on, terechtkom en

op;toget(be,find onesell)-edwith,
blijven zitten (opgescheeptzijn)met.
lament znw.,jammerklacht;ww.,(be)- b) samenst., - ageney, kantoor van
m akelaar in grondbezit; - agent,
jammeren, betreuren; - for (over),
rentm eester; m akelaar in grondbej
a
mme
r
e
n
o
ve
r
.
lam entable, betreurenswaardig, Jam zit; - bank, grondcredietbank; merlijk.
breezw landwind;--borne,te (over)
lamentation,jammerklacht,gejammer. land (v. vervoer, handel); - earlamina (zzzp.:-e),dun plaatje.(blaadje, riage (eonveyanee), vervoer te l.;
- certilicate, uittreksel uit het kalaagje,schubje,schilfertje).
laminal, laminar,uit plaatjes enz.bedaster;-lall(scheepv.j,(het)in zicht
staande,vgl.lamina.
kri
jgen (voordeneersten keer)van 1.;
lam inate f
eerste 1.na reis; - flood, overstrocœ-, (uitlplettell; in lagen
m ing; --grant bonds, Amer.hyposplijten; afschilferen; m et dunne
rm ig m aken,
theekobligaties op l.bezit; -holder,
plaatjesbeleggen;laalgvo
lamelleren; adj., aatvorm ig, gegrondbezitter;- jobber,makelaarin
grond; g.speculant; - laws, wetten
lamelleerd;-(d)spnng, bladveer.
lam p znw., lamp; lantaarn; - blaek,
op het grondbezit; --loeked, door
lam pzwart, zwartsel'
,
ehim ney,
1.ingesloten;- looming (:c#.),landl.eglas; - qlobe, ballon; - holder.
opdoem ing'
, -lord, l.heer;huisbaas'
,
,
l.houder; flttingg
' -light, l.licht; kostbaas;waard,herbergier'
,-m ark,
oil la4?rzer.l, zie llluminating oil; gr
enspaal'
, (scA.)l.merk; (/?
k.)mijlpost, lantaarnpaal'
, - sereen, 1.epaal, baken, kentering; - m ortgage
l.epit; f
'
r'f
zz., schijnen'
,van l.n voorzien;verlichten.
lampas,lampas (soortgebloemdezijde).
Iampion,vetpotje,illumineerglaasje.
lam poon znœ., schot-, schim pschrift;
fcf
,
c.,in schotschriftten) hekelen.
Iam pooner, lampoonist, schotschriftschrijver.
lanew lans;zie ook free ca).
land 1) znw., land Ltegenst.:water);
land,l-streek;landeri
jen;land,grond,
terrein; to see how the - Iies,poolshoogte nem en,zien uit welken hoek
de wind waait; by over l.; te l.;
on -,aan l.;te l.;ZT'e 00# clear#1),

(public) - register, legger van het
kadaster'
,- Registry (Office),kadaster;- rent,l.pacht;-roller,(akker)wals; - seape, l.schap; -seape gardening,landbouwarchitectuur'
,--siek

(sc#.), belemmerd door te grote
nabijheid van 1.; vside? l.zijde; slide (Xz?zer.), zie - sllp; (.
4m&r.)

grote politieke overwinning; - slip,
aardverschuiving'
, - steward, rentm eester'
, - surveying, l.m eten; surveyor? l.m eter; - swell, oever-,
kustdeinlng'
, - tax, grondbelasting'
,
- tongue, l
.tong; - traffic, vervoer
te 1.; - waiter,zie landing'
, - wind

lay c1),1ay off, make c,u),raise :),
sight b), e.a.; çcçç7., (doen) landen.
(turn),l.
wind.
aan 1.(wal)brengen (
ittend;in land(eri
jen)
zetten),ontsche- landed, grondlbez
pen (v.personen),lossen (v.lading), bestaande; and..., grond.*@; - estate
(property), grondbezit; -ed weight,
uitladen;(aanllanden,aan land kouitgeleverd gewicht; zie ook propriemen (gaan);fgemeenz.jtepakken krijtary znw.,proprietor,ternz c1#).
gen,opstrijken;binnenhalen; zieook

anding
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Iarcenous
landing, landing, landings-,losplaats; Ianyard (
scheepv.j,talreep.

.g.j;pand,slip;heu'
(
x4pzer.)perron;(traplportaal,bordes; lap 1,scltoot Lookjl
- eertifieate, zie rw order;- eharges,
veldal.
lossingskosten; - ground, landings- ll
kI) II, wikkelen,vouwen (om,about,
terrein (ook v.vliegtuigl; (running)
round); om-, inwikkelen Look: numh
e
r
s
,
(
ac
ht
e
r
e
e
nvo
l
ge
nde)
l
a
nround, up); (/fg.) omhullen, -geven
dingsnumm ers'
, - officers, zb
'e fookl - round); -ped in luxury, in
waiters; - order, lossingspaspoort,
weelde badend.
perm issie tot lossen; - plaee, lan- lap IH ZnW
., j
(technove
rslag, overstekende
overlap; the last -,
dings-,losplaats;- run (p!fegœ.),uit- rand;
loop; - stage, landings-, lossteiger
de laatste étappe,delaatsteloodjes;
(-brug), aanlegsteiger; - surveyor,
joint,lapnaad,overlaptverbinding);
opziener Over de: waiters, kom - streak. overnaads gebouwde boot;
m iezen belast m et het toezicht op
--weld (œœ.),over elkander lassen;
de lossing van schepen; - wap zie
f&zf
zJ.,over iets (elkander)heen liggen
- stage;- weight,zielanded welght.
(leggen),uitsteken(over,over);(/cc#n.)
landoeraey (fron.),grootgrondbezitters. overlàppen (ook: - over); zie ook
landward, landwaarts (adj. en èïjœ.); overlap.
-s,landwaarts lbQ'
w.l;- traflic,bin- lap IV znw., polijst-, slijpschijf-çfz$ç'
.,
nenkomende schepen (qoederen).
polijsten.
lane, landweg, pad; laantle;doorgang; lap '
V znœ-, slobber, vloeibaar voer;
gekabbel; f
'
fzf
lz., slorpen; kabbelen
steeg; Lscheepv.) vaarweg, -geul; it
is a long - that has no turning,aan
(tegen).
alles komt een einde.
lapidary c#j.,lapidair,in steen gesnelanguage,taal, spraak;bad -, scheldden, steen...; - style, lapidairstijl
woorden; to use bad -, vloeken,
(kort en kernachtig); znw., steenschelden;to use strong -, zich heftig
snijder.
uitdrukken; zie ook plain :); - lapidifieation, verstening.
m aster, taalleraar.
Iapidify, verstenen.
languid, kwijnend, mat, slap, loom; lapis, steen; infernalis, helse s.;
lazuli,lazuursteen.
lusteloos,flauw,slepend;- (stateof
the) market,lusteloze (flauwe,kwij- Iappet, slip, pand, strook, afhangend
nende)markt.
lint; sleutelgatplaatje; kleinfiguurlanguidness, m atheid,enz.,z?
;elanguid.
weefsel.
languish, (ver-, weglkwijnen,verslap- lapse znw. (kleine) fout, feil, vergissing; afdwaling,m isstap; verzaking;
pen, een kwijnend bestaan voorts
l
e
pe
n;
(
ve
r
l
s
mac
ht
en
(
naa
r
:
f
or
)
;
(verlval, afloop, (het) vervallen (v.
-i
ng state of the market, kwignende
rechten,polisenz.);(verlloop (v.tijd);
m arkt.
afterthe - of, na verloop van; - ol
langui
s
hme
n
t
,
kwi
j
ni
ng,
e
nz.
,
z
i
e
l
antime,tijdsverloop; hy (the mere) guish.
oftime,zie effluxtion);ww.,vervallanguor, mat-,loom -, slap-,lustelooslen! af-, verlopen (ook v.coupons,
heid.
polls enz.),verjaren; afdwalen;glijlaniard, zie lanyard.
den, glippen; a lapsing bar6ain
laniferous, lanigerous, woldragend.
Lbeurst.j,een bijna afgelopen posltie;
lank,spichtig,lang en schraal.
to allow an option to -, een optie
lanolin, lanoline.
lantern: lantaarn'
, lichtkap;Chinese -,
lam plon;- leeture,lezing m etlicht-

laten verlopen; - away, verlopen,

voo
rbijgaan; - into, vervallen tot,
weder overgaan in.
beelden;- slide.lantaarn-,projectie- Iapsus,lapsus; - calami (linguae,meplaatje; - wheel, l.rad, schijfloop. moriae),zie slip of thepen (tongue,
lanternist, operateur bij projectielanmemory).
taarn.
Iapboard (veroud.j,bakboord.
lanthanum ,lanthanium ,lanthaan.
lareenous, diefachtig.

larcenr

last
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lareeny fjur.j,diefstal, ontvreemding; Iash znw., (zweeplslag; zweepkoord;
petty(grank)-,kleine(grote)diefstal.
(/
) gn,
esesl
tme
m;
fzœ.
, tzbi
we
pen;
Iard znw., varkensreuzel,sm out; ww.,
s
t#.
rleme
l,
aas
n,
be
ukeç
n;
vas
nden,
larderen; (/fg.) doorspèkken (met,
(vastlsjorren Lookl - down, on,
with); -ing-needle (-pin), lardeertogether); (jig.) geselen, striemen;
priem .
(.
sc#.) bindselen, naaien; zie ook
larder,provisiekam er,-kast.
lashing;- at,slaan naar;(/ïg.)geselardotolm lardeersel.
len;- out(/fg.),zich te buiten gaan'
,
lardy, reuzelachtig,vet.
uitden band springen.
large c) c#j.,groot,omvangrijk,ruim; Iashiny fscheepv.), slorring, bindsel,
veelom vattend, vèrstrekkend, ruim;
naallng; -s of fIel'
l.,gemeenz.j,hoP0n ..., lT1ZSSR'S...; - Meqr,Sjorgorei.
op groteschaal;onbekrompen,royaal;
breed, breedvoerig;ruim (v.wlnd); lask (scheepv.j,voor een zijwind zeilen.
ook = N-m inded;zie ook largely'
, - lasprtng,jonge zalm.
buyers (order, profits, stoek, turn- lasque, platte, slecht gevormde of geaderde diam ant.
over,etc.), grote afnemers (bestelling, winst, voorraad,omzet enz.); lassitude,m oe-,m atheid.
-handed, vrijgevig, royaal; - laet 1, leest; to stiek to one's -! (als
-heart
ed, grootm oedig; --m inded,
de schoenmaker) bijzijn 1.blljven.
breed van opvatting, onbevangen,
a - ofgrain,
.

meteen ruimen blik;- sized, groot,

last II,last; scheepslast;
een last graan.

van grote afmçtingten).
lastIH c)adJ'., laatst; vorig, jongst
bj bl
jw.,to go (saH) - Lscheepv.j, ruim
(-leden),verleden;15th May-,15Mei
tschoots) zeilen, met ruimen wind
j.l. (niet toepasseliik op de maand
zeilen.
Taarin mensc/zrïj/li;-Tuesday,T.-.
c) ZTtW ., at -, in den brede, breedJongstleden Dinsdag, D.jl., - hut
voerig;in het algemeen;in hetwilde
not leaet, ten laatste (slotte), doch
weg; kunnende doen wat men verniet in de minste (minstbetekenenkiest;vrij, (nog)op vrije voeten;to
de) plaats;the-(shipment) hutone,
be left(remain) at -,onuitgemaakt op ée'n na de l.e, de voorlaatste
blijven;people at -, de mensen in
(zending);- ofall,allerlaatst;in the
het algem een; the publie at -. het
- f
ew days (months, ete.), (in)de
grote publiek; in - (zcI#.),in het
l.e dagen (maanden enz.);ol the groot,op grote schaal.
im portanee, van het allerhoogste
Iargely,in den brede?in grote (ruime)
(uiterste) belang; you.
r - letter, uw
mate, rijkelijk, rulmschoots, grotelaatste (jongste)schrijven;hy the lijks, veel, ten zeerste; grotendeels; mail(post),met de l.epost;forthe
this trade is - in the hands o1, dit
time,voor het l.; - year (week),
bedri
jfisgrotendeelsin handen van: verleden jaar (week); zie ook leg,
- attended,druk bezocht; itis - due
night,willllIc),wordc1)en ca),e.a.
(owing) to *@*: dit is in hoofdzaak b) znw., laatste; einde; my - (zd!#.),
toe te schrnven aan...;we have been
mijn laatsteschrijveln;
arewe never
, kom t er dan
guided- by...,wijhebben onsdaarbij to hear the - ol itt
-

grotendeels laten leiden doo1'...;...is
- olfered, ...wordt sterk aangeboden; to write o1f - on, ruim af-

schrijven op.
largeness,grootte,enz.,zielarge c).
largish,vrijgroot,enz.,zielarge c).

nooit een einde aan?
.,
. the We
heard from him WaS *@*# het laatste
bericht van hem ontvangen was...'
,
the olthe week,ete.(Amer.
),het
einde der week enz.; at -, ten l.e,

eindelijk; at (the) long -, eindelijk
en ten l.e;to (till) the(very) -,tot
larva (mv.:-e),larve.
het (allerllaatste toe;toward: the -,
tegen het einde.
La salle Street, financiële wijk in
Chicago;de financiële wereld aldaar. c) bl
jw., het laatst; ten l.
e (slotte);
when dld you see him -1, wanneer
Lascar, Laskatalr:Eng--lnd.matroos.
lariat, pikettouw; lasso.

Iast
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hebt gij hem het, laatst gezien?;

zie ook lastly; --m entioned, laatstgenoemd.
Iast IV f
z);cf
zz.,(voortlduren;goedblijV en, het uithouden, zich goed hou, zic ook
den: medekunnen, strekken'
lastlng; while it - s, zolang als het
duurt; to make one's stationery -,

Latin

bonden) firllla X;- Iist (book),1i
jst
van telaatkomers'
,the - m inf
b
o
e
k
)
xster wijlen deminister'
,de gewezen
m .;the -stnews,hetlaatstepiellws,
de jongste berichten'
,the -st yrices,
de laatqte pri
jzen'
,at- prlces,tegen
de vorige noteringg
'the -st term,de

lliterste termijn'
,zzc ook fashion q1)
en cz)
,thing,e.a.;--comers,telaatkom ers.
they should have an ample stock of b4 bl*lw.,laat; te laat;as - as 1900,
lam ps to them to the end of the
nog in thet jaar) 1900.
, 5 min.-,
5 min.telaat;too-,(onherroepelijk)
year,wijmenen,datzi
jtotheteinde
te 1..
,the goods cam e to hand too van ditjaar ruim voldoendelampen
hebben'
, it will J our tim e, het zal
to eatf.h the steam er, de goederen
kwamen te 1.aall om de boot nog te
onzen tijd welultdienen; - out,het
halen; better - than never, beter 1.
uithouden'
,hetuithouden teqen;this
dan nooit;not-rthan the 15th,uiterwill - you outhandsom ely,hlermede
zult u ruim kunnen toekom en; zie
l
ijk den lsden; itis rather(a little)
ook supply #).
in theday Lgemeenz.),datis(komt)
bjznw.,uithoudingsvermogen;thefounwelwat1.;-r(on),later,naderhand;
within a time to be flxed -r on,bindatlon being unsound, there ean be
no - in the undertaking, aan een
nen nader vast te stell
en termijn;
of London, de heer X ,
Mr
onderneming op zo ondeugdelijken
grondslag kan geen lang leven
-t,
erl1
-1k,
vroeger te L.; at the -Sty u1
worden voorspeld.
op zijn laatst.
Iastage, tonnenmaat; havengeld (per lateen sail, (schip met)Latijn/eil.
last berekend); zand of grint als Iately, onlangs,kortgeleden; (in) den
ballast.
laatsten tiid.
lasting ad)'., (voort)durend, àlijvend, laten,laat (iater) wprden (maken).
duurzaam , bestendig; znw., kaltal- lateness, laatheid; (het) te laat ziin
(komen); owing to the - of tùe
mink,everlastting) (stof).
Iastly, ten laatste (slotte);laatstelijk. Seas@n, Wegens het vergevorderd
Latakia, soort Turkse tabak.
seizoen.
Iatch znw., klink; (nachtlslot; - bolt, lateney,(het)latentzijn,enz.,zielatent.
grendel; - key, huissleutel; fcf
zz., op Iatent, latent, verborgen, sluimerend,
de klink doen.
niet aan den dag tredend; (techn.)
latent, gebonden; zie ook defect.
latec,)adl
'
.,laat;telaat;laatst,jongst;
Vergevopdepd;geWezen, eX-...; Vorig, I
ateraladj., zijdelings, zij...;- braneh,
vroeger,voormalig; wijlen;onlangs
zijtak (v.familiel;znw.,zi
jtak,zijdeplaats gehad hebbend? recent; zie
lings gedeelte.
I
a
t
es
t
,
zi
e
l
at
e.
ook lately;-st,laatst lz4 f?
J/#);to be
-, te laat komen (zijn), zie ook :).
, latex,melksap (v.planten);latex:rubol-,(in)den laptsten tijd;ol-years, berboomsap;Lhandelsben.jruwerubber.
(in)de 1.e jaren;the - MrX,wijlen
de heer X; Jones,- Sm ith, Jones, Iath znw., lat, strooklat; --and-plaster
voorheen Sm ith; our -st, ons 1.e
(/fg.),ondeugdelijk'
, ww.,(bellatten,
betingelen'
, zie ook lathing.
(jongste) nummer;- arrlval,te late
aankomst'
,we shall,therefore,advise lathe.draaibank'
,lade (v.weefstoel).
, - brush,
you again onthesubjeetata -rdate, lather znw., zeepsop;schuim '
scheerkwast;fd
f
zf
c.,inzepen'
,schuimen.
wij zullen derhalve later op het
onderwerp terllqkomen;-fee,extra- lathing, betingeling.
port (voor postlng na lichtingstijdl; Latin (Monetary) '
Union, Latijnse
the - firm of X, de vroegere (ont(Munt-lunie.

zo
lang mogeli
jk met zijn schrijfbehoeften doen; we estimate that

.
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latom
itude
,(geographische)breedte;(zc!#:)
vang; ruimte van opvatting,vrilheid,speelruimte,speling;(eelestial)
-, hemelsbreedte; they should be
aceorded (allowed, given) a eertain

lId5!r
hoog opgeven van; - lorth into, zie

(out)into;- out,uitwerpen,-schipgeld laten rollen; uitweiden (over,
upom about);ook = - forth;- (out)
into, zich begeven (steken,storten)
in;znw.,(het)van stapellaten lopen
(te waterlaten).
'w

ten,uitbarsten;zich laten gaan; ziln

am ount of-,m en m oethun een zekere speling laten;degree of-,breedtegraad;at20Onorthern -,op 20ON .B.;
in - 10, op 10O breedte.
launeh II,sloep;barkas.
Iaunching, - eradle, slede, stapel; latitudinal, breedte...
tube, lanceerbuis; --ways, stapellatten Lveroud.),latoen:geelkoper.
blokken.
latter, laatste, laatstgenoemde (van

twee);-ly,in den laatstentijd,kortelings;the form er...,the - ...,deeerste
(gene)...,de laatste (deze)...; in the
- part of May, (in het)einde (van)
Mel,in de tweede helft van Mei;
- - day,van den ni
euweren ti
jd m o-

launder,wastrog (voor erts).
laundress,WaSVPOUW.
laundry,washuis,wasserij'was.
laurel ZïtW., laurier; lauwerkrans'
, to
reap(win,gain)-s,lauweren oogsten;
to rest on one's -s,op zi
jn 1.rusten;

to look to one's -s, oppassen niet
dern, huidig.
dooranderen teworden overvleugeld;
Iattiee ZnW.,traliewerk,open latwerk;
- bri
fxz(
Jz.,lauweren.
dge, t.brug; - window, t.venster; venster m et in lood gevatte lava, lava.
ruitjes; - work, t.
werk; f
'
ç,
fc., van lavabos, zfc lavatory.
t.werk voorzien.
lavation, wassing.
lavatory,wasvertrek,toilet;vaste waslaud,loven, prijzen;zie ook sky.

tafel Look:- stand);retirade.
laudable,lof-,prijzenswaardig.
Iaudanum , laudanum .
Iavender,lavendel'
,lxleur;-oil(water),
laudation,lof(spraak),lofrede.
lavendelolie (-water).
laudativw laudatory,lovend,prijzend, lavish adj.,kwistig (met,ol,in ...ing),
lof...; - speeeh, lofrede.
verkwistend; overvloedig: on a laugh çcff7., lachen'
, zie ook laughing;
sealw -iy,metkwistige (milde)hand;
he -s hestwho -slast,wiehetlaatst
fcfJ7., kwistig besteden (schenken,
lacht,lachthet best;- at,lachen om
uitdelen enz.), verkwisten (aan,
Look jig.j; uitlachen; - away (off),
upon,in).
zich lachend afm aken van ; - a plan lavishment, verkwisting.
outofeourt,een plan zobelachelijk Iavishness, kwistigheid.
m aken, dat er niets van kom t;znw., law c),wet,recht; rechten?rechtsgeleerdheid; ook (
(gellach; to have (get) the - of a
/fg.):respljt;itmay
seem eom m on sense! but it is not-,
person, iemand kunnen uitlachen;
to have the - on one's side, de
hetmogelogisch schljnen,dochh'
etis
nietvolgensdewet;breaeh (infringelachers op zijn hand hebben;zieook
sleeve ZnW.
laughable, lachwekkend, belacheli
jk.
Iaughing, - gas? lachgas'
, it is no heti
ls;niet om te lachen
m atter,gekhe
d)
- stoek, voorwerp
(geen
van bespotting.
Iauneh I (
'
f2;f7., werpen, slingeren L
ook
/ï:.);van stapellaten lopen,tewater
laten; lanceren,op touw zetten,beginnen'
, de wereld inzenden'
, in zee

m ent, transgression, violation, in-

fraetion) of a (the) -, wetsovertreding; eourt, student of > zie d);
pr
ovision of (a,the) -, wetsbepaling;the - of the land, de wetten
des lands; - of the M edes and Persians,wetvan Meden en Perzen;- of

Merehants,zie N Merchant(#);- of
nations,zieinternational,
w (:);the of supply and demand, de wet van
vraag en aanbod; zie ook issue c1),
leggen (v.kabel,pijpleidingenz.l;ziq
matterca),notion.
ooklaunching'
,-forth,vanwa1(inzee)
l
'.,it is bad -,hetberust op
steken Ljl
,
'
g.j
.; - forth in praise of, b4 metad.

law
i6i
lIt7(
een verkeerde interpretatie der web,
Eng
ish -, vol
hetlE.
gens (op grond van)
het is niet houdbaar volgens de w .;
recht (de E.ewet);underthis
-,Onder Viguellr Van deze W.;llnder
eivil-,burgerlijk recht;commereial
t
he
-s
of the U. S., volgens de in
-, handel
s-r.;eom m on -,gewoonte-r.'
,
ook = consuetudinary -, het ongede V.S.geldende w.n;within the -,
schreven r.; com pany -, vennootbinnen de perken der w .; to fall
schaps-r.;eonstitutional -,staats-r.;
(eome) within the seope of a lam
onder een w .vallen;zie ook m eaning
it is good > hetis een juiste interpretatie derw .'
.international -, volZnW .
ken-r.;m aritim e-,Zee-r.;mercantile d) samenst.
, --abidingtness), gehoor-,zie com m ercial -'
, private -, prizaam (heid)aan dewet;ordelievend
vaat-r.;publie -, publiek r.;statute
(-heid); --binding, het binden in
- ? het geschreven r.
; unwritten -,
(band van) ''law calf'';- book,wetzze com m on -.
,het ongeschreven r.;
boek; rechtsgeleerd boek;- breaker,
w etsovertreder,wetschender; - ealf,
zie ook case llc)en municipal.
ton;
bet
co
onbr
:eeak the
c)he
me
ven
t$:7wo
f
J?.,rde
otwetverongekleurd kalfslederten band); : zie to
eommittee ta4rzzcr.l,juridisch comité
infringe the 'w; to com ply wxth the
der New-Y orkse beurs; - eosts
(eharges), zie legal; - eourt, recht(requirements of the) law, aan de
bank; - firm, advocatenkantoor;
wet voldoen;tq evade (defeat) the
- -gi
ver,zie legislator; - hand, kan-, de w.ontdulken; to follow the -,

rçchtsgeleerde (advocaat) zijn; to
give the - (to), w.n stelleny de w.
stellen (aan);to have(take)the - ol
.,
(on) a person (zeld. oj gemeenz.j
iem and een proces aandoen; to infringe the -, de w .overtreden; to

lay down the -,dew.voorschrijven
(stellen); to observe the -,dew.in
acht nemen; the - provides ..., de
w.bepaalt ...;to read (study) -,in

selarijschrift;--maker,zielegislator;
-

M erehant,H andelsrecht;- monger,

beunhaas (in rechtszaken);- officer,
rechterlijk ambtenaar (fnz. procureur-generaal); - stationer, winkelier ln schrijfbehoeften enz. voor
rechtbanken en advocatenkantoren,
die tevens grossen van acten levert;
- student, student in de rechten;
-suit, proces, rechtsgeding; to lose

(win,gain) a -suit,een proces verliezen (winnen); - term, rechts-,
wetsterm ,zittingsperiode van rechtbank; - wri
ter,rechtsgeleerd schrijver; ook: kopiïst van acten enz.
dj metvoorz., aeeording to English >
volgeps het E. recht;to aetagainst l
awful.wettelijk,wettig (rechtmatig),
the -, handelen tegen de wet;to be
v
gl.legal;geoorloofd;(rechtslgeldlg;
- e
laim, wettige (rechtmatige) eis;
at- (with),procederen (tegen);(ir)- hol
der?rechtm atigehouder;- ownreeoverable at -, in rechte (niet)
er, wettlge eigenaar.
verhaalbaar; void at -, ongeldig
VOOr de W.; t@ SMe a PPPSIIn at -, lawfulness,wetteli
jk-,wettigheid.enz.,
zie lawful.
iemand gerechtelijk vervolgen;at de rechten studeren; to take the into one's own hands, zich zelf recht
verschaffen, Zi
J
'n eigen rechter zijnzie ook circumvent en necessi
ty c).

and otherwise, in en buiten rechte, lawless, wetteloos; ongebonden, ordezie ook represent; heir at -, wettig
loos, bandeloos.
erfgenaam ; zie ook rem edy zrzf
z'.; lawlessness, wetteloosheid, enZ.y zie
prohibited hy -,bijdew.verboden; lawless.
asprovided by -,ooklonder verband lawn 1,grasperk,-veld;- m ower,gras-

a1s naar rechte;in (by) -,volgens

maaz-tsnij-lmachine; - roller, gras-

wals; - sprinkler, tuinsproeier.
lawn H , batist, kamerdoek.
adj.en dead c);to pass into -, tot lawyer, rechtsgeleerde, advocaat.
laks,slap,los Lmeestjig.t,slordig;
w. verheffen; to go to - (with), 1ax- 1,
diseiplinw slappe tucht; the Act
gaan procederen (tegen); under
de w .;valid in -, rechtsgeldig;suit
in -, zie lawsuit; zie ook binding

lax
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Iay
kiel leggen (
is -Iy handled, aan deze wet wordt
voor een schip),een S.
slecht de hand gehouden.
op stapelzetten;zieookc)en law c);
- i
n, inslaan, opdoen; - off, afleglax II,(ZweedseofNoorse)zalm .
gen; aanleggen, afpalen, -bakenen;
l
axa
t
i
ve
,
l
a
xe
r
e
nd
(
mi
dde
l
)
.
laxity, laksheid,enz.,zie lax 1.
(Xmcr.) ophouden met; (dmer.)ge-

Iay c,) f
zgœ., leggen,zetten,plaatsen;
aan-,beleggen,bekleden (met,with);
neerslaan, platslaan (v.oogst,door
regen enz.);doen bedaren (afnemen);
(verlwedden;smeden (v.plan);(schv.
oqkjliggen;leggen (doorkippen;van
eleren);zieooklaying;-abet(wager,
stake) (that...
j, een weddenschap
aangaan, wedden (
,da
t...); - claim
to, aanspraak m aken op; - the land
(scheepv.j,hçt land uit het gezicht
verliezen;laid paper, geribd papier;
- rope,touw draaien; -'snares (an
ambush, a trap), strikken spannen,
een hinderlaag leggen; zie ook account:a),bare,blameznçc-,handca),
hold è),information,1ow 1/),wait
bt,waste c),e.a.
cz) verbind.,- abaek fscheepv.t,tegenbrassen; - alongside (scà.), aanleggen; - aside, terzijdeleggen; (geld)
afzonderen voor een bepaald doel,
sparen; afleggen, opbergen; - aside

daan geven;-o11theland (scheepv.j,
uit den walhollden;- on,opleggen;
er opleggen; aanleggen (v.gas,waterlelding,electr.);opbrengen(v.verflaag); opleggen (v. belastingen);
(drukk.jinleggen;-iton (thick,with
a troAel), het er y,dik opleggen'';
they - it on me, ziJwijten het aan
mij;zfcook line llca);- open,open-,
blootleggen; - oneself open to, zich
blootstellen aan; - out,uitleggen,ge-

reedleggen (-zetten), uit-, ten toon
spreiden; Lgemeenz.juitgeven,besteden (aan,on,in);aanleggen (v.tuin
enz.); Lscheepv.j op de rede liggen;
op touw (in elkander)zetten; - out
a eourse (sc#.),koers bepalen;-out
m oney at interest, geld op rente zetten; - onesell out to... fgemeenz.j,
zijn uiterste bestdoen,zich inspannen (
uitsloven).heterop aanleggen
om.
..;zie ook c); - over, beleggen,
dekken; ldzzzer.luitstellen,overblijve
n, missen; - to (sc#.), bijleggen'
,
to one's eharge (door), zie - at
one's door;zie ook heartb4;- under

(by) a plan, een plan (voorlopig)
laten varen;- at,vaststellen op (v.
schade,dooreiser);-atone'sdoor(to
water. onder water zetten'
, zie ook
one's eharge),iemand ten lastelegnecessity h1.obligation,tribute,e.a.;gen, aan iemand wijten; - belore,
up,inslaan,opdoen;opzamelen,-spavoorleggen:- thematter(one's posiren; opzll leggen, bewaren;opleggen
tion) bdore a person, iemand den
(zijn) toestand blootleqgen;- by,zie
(v.schip);to belald up,ooklhet bed
- aside; (sc/zeepp.) blgleggen;- by
moeten houden (wegens, with); zie
t
he
he
a;
(
s
c
#.
)
,
i
n
d
en
ne
us
l
i
gge
n;
ook c).
by thestern (sc/z.), stuurlastheb- :)znw.,ligging,richting;slag(v.touw);
ben;zie ook c) en rainy; - down,
laag (v.metselwerk);leg,leggrn (v.
neerleggen;vaststellen (v.regel,voorkippen);(remeenz.)werk,karwel,vak;
schriften, voorwaarden, beginsel,
truc,tactlek;(Xmer.)aandeel(in opbrengst);right-hand -, rechts-geslakoers, gedragslijn), bepalen; neerleggen (v.ambt);opgeven (v.hoop);
gen (v.touw,kabel);in (011) -,aan
(beginnen te) bouwen of aanleggen
(van) den leg.
(v.schip,spoorweg); op stapelzet- c)Ramenst.,w-by,spaarpenningen,ter
ten; opslaan (v.wijn); - down the
z
ljde gelegdgeld!(scheepv-)ligplaats;
m ain leatures, de hoofdtrekken op
days (scA.), hgdagen Look: -ing
days); extra - dayw overligdagen;
papier (in kaart) brengen; the priee
d
own eollar, liggende boord; ol the fuel laid down at the works,
hours,liguren;-figure,ledepop (ook
de prijs van de brandstof loco
fabriek; - down i
n (to, under, fig.); - line (scà.), slaglijn; -man,
leek;--out,aanleg;schets,ontwerp,
with) grass, tot wei-, greland
plan, schem a; uitrusting, gereedmaken;-down thekeel(a ship),de
.
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schap; (z4zpcr.) toestand, situatie'
,

- stall, vuilnishoop; --up return,
prem ierestitutie vooropgelegdeschepen.
layer znf
zz.,legger'
,inlegger;laag;oesterbed;leghen;-s,gedeelten van akker
waar het koren is neergeslagen; -

figs, geperste vijgen (in kist); ww.,
yaan liggen (v.koren);-ed,gelaagd,

ln lagen;zie ook laying.
layette, luierm and, kinderuitzet.
laying,laag;leg,gelegde eieren;oester-

bank;- walk,lijnbaan.
lazarettto) Lscheepv.j,quarantaine-hospitaal,-schip (zdf#.); bergplaats (in
achterruim)voorproviand.
Iaze, lummelen,luieren; - ahout, om lum m elen.
laziness,luiheid,vadsigheid.

lazuli,zie lapis.
lazy.lui,vadslg;--bones(-hoots,-head),
luilak; e-tongs, luiaard (zigzagvormige schaar).
lea, garenm aat.
leaeh znw.,loog;l.
vat;ww.,doorzijgen;
uitlogen;- away,door uitloging ver-

wijderen.
Iead Ic)znw.,lood;(peil)lood'
!potlood;
plombe,zegellood;Ldrukk.jlnterlinie,
wit;interliniebrplaatje;-s,lodendak,
plat;-(s),loden invatselvan ruiten;
pig -, lood in blokken,ruw l.;sheet
-,blad-l.,1.in bladen;pig (slab)of-,
blok 1.;to cast(heave)the- (schpv.t,
loden;to swingthe - (gemeenz.j,de
lijn trekken; c#j., loden; zic ook
leaden; w,f
zz.,verloden,m et.lood bedekken (bezwaren); in 1. vatten;
loden,plomberen (door douanel; (out), - the lines Ldrukk.j, inter-

leading

van
een l.gieterij;- solder,l.soldeer;
- s
tamp, l.zegel; - sulphatw 1.sulphaat; - swinger (gemeenz.j, lijntrekker'
, - swingering,lijntrekkerij'
,
- work, l.gieterswerk; - works,l.gieterij.
Iead 11 c) fzzw'., leiden, brenqen (tot,
to), er toe brengen;de leidlng hebben,vooropgaan,den toon aingeven,
bovenaan Staan; zie ook leading en
led; Steels led, ,,steels'' hadden de

leiding;thisIedustobelieve(supposw
exped)...,ditdeed onsveronderstel1en (verwachtenl...;zie ook way c);
astray, op een dwaalspoor brengen;to bele4 away (by), zich laten
medeslepen (door);- away from the
subject, van het onderwerp (doen)
afdwalen;zl
'
e ook nose c);- in!binnenvoeren,-leiden;- off,(dedlscusSle enz.) Openen (beginnen);VO0r(oplgaan; on,voorgaan,aanvoeren;
brengen (tot,to),aanmoedigen,aan
het praten krijgen,uithoren;aanhet
lijntje houden; - on to a subject,
het gesprek op een onderwerp brengen; - to,leiden (voeren)tot;- to
business (further transactions), tot
(verdere) zaken leiden; - up to,
voeren (leiden)tot,ten gevolgehebben;aansturen op (in discussie).
bjznw., leiding; eerste plaats'
, voorbeeld'
, (molenlvliet; (scheepv.)vaargeul (door ijs);ertsader; (gelleiding;
t
o follow the - of,volgen,hetvoorbeeld volgen van;to glve a -, voorgaan, leiding geven; to have - of,

v66r zijn;toholdthe-,leiden,vooraan staan; to take the -, de leiding
nem en , vooraan staan.

liniëren; widely -ed, m etveelruim te leadabl
e, (gemakkelijk)teleiden.
tussen de regels'
, - outl, m eer wit! leaden, loden; loodzwaar, drllkkend;
bjsamenst.,- ashtes),loodas;- eolour, loodkleurig; - seal, zie lead seal.

l.kleuràl.verf;- foil,blad-l.;- fuse, Iueadenhall, (Leadenhall) markt (in
l.zekerlng; - glass, glasvloed, si-

mili,glasdiamant'
,- glaze (glanee),
l.glazuur; - Iine,l.lijn;- lining,l.bekleding'
, - mine,l-mijn;- ochre,
l.geel; - ore, l.erts; - paper,capsule
(over een kurk); - peneil!potlood;
- yig,blok 1..
,- poisoning,lvergift
i
g
l
ng;
s
e
al
, plombeerloodje; -s
ealing pliers,plombeertang;-sm an
(scheepv.),loder;- smelter,eigenaar

Londen) voor vlees, wild en geleader, (gelleider,gids,leidsman,aanvorrder;toonaangever;ook= leading
artlcle,leading counsel; -(s), blokpunten (#ru:à.).
leaderette,hoofdartikeltje.
vogelte.

Ieadership, leiding, aanvoering; beleid.
leading adJ'
., leidend, eerste,voorste,
vooraanstaand,toonaangevend'
,voor-
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eaSe
leady
naamste,hoofd...;- artiele,hoofdarkastekorten uitlekken van geheim);

tikel(v.courant);ook= - line;- case
(electr.)stroomverlies;(allowaneefox'
)
-, coulage.
(jur.), precedent; - counsel, eerste
advocaat (in proces),a.dieeen zaak leaker, lekkend vat,blik enz.
leidt; - firms, vooraanstaande (be- leaky, lek, ondicht; (jig.jloslippig.
kende)zaken;- light Lsckeepv.j,ge- lean
I adj., mager,schraal Look jig..
j;
leidelicht; - Ilne, voornaam ste artibow (scheepv.), scherpe boeg; eoke, magere Cokes; - crtlp, schrale
kel;reclam e-artikel;- m akes,eerste
(bekende) fabrikaten; - motive,
OOgSt; - !'eaps, magere jaren, zie
hoofdmotief; zie ook feature, part
otl/f leanness;znw.,m ager Vlees.
c,
a),position c1), question c1), e.a.; lean 11 w(
&'.,leunen (tegen,against;Op,
znw., leiding; --rein, leitoom ; to be
0n); (overlhellen, neigen (ook /ïg'.;
(go) in --strings,aan den leiband
naar,tot,to,towart
ls),scheefstaan;
lopen.
doen leunen (steunenl;zie ook leanleady, loodachtig,lood....
ing en lean-to; - over, overhellen;
Ieaf znm., blad (ook v.boek, metaal, - to an opinion (to extreme views),
tabak,thee);blad,vleugel (v.tafel, toteen mening (naaruitersten)overdeur enz.);b.thee;to take a - outof
hellen; - (uplon,ooklsteunen (zich
a person's book, iem and navolgen,
verlaten)op;znw.,overhelling,schuine stand.
zi
jn voorbeeld volgen;to turn over a
new > een nieuw leven (met een leaning adj.,hellend,scheef;znw.,Overhelling, neiging.
schonelei) beginnen'
,- brass, (geel)
b.koper; - bridge, klapbrug'
,- gold, leanness,m ager-,schraalheid'
, years oi
b.goud; - .green, b.groen; - lard,
-,magere jaren.
b.reuzel;- metal,b.metaal;- m ould, lean-to znw.saanbouwsel,aangebouwde
b.aardei - silver, b.zilver; - tahle,
loods, schuur enz.; afdak Look; klaptafel'
,- tobacco,zietobacco c,
); roofl'
,adj.,aangebquwd.
fcf
zz.,in b.komen)uitlopenàta4.mcr.l leap œfc., springen, opspringen, OVerspringen, slaan; laten springen;
foliëren; (a4z?zer.) bladeren ln.
leaf>ge,gebladerte,loof(werkl;lofwerk.
springen over; - at,ziejump at;leafless,bladerloos,ontbladerd.
intofame(notoriety),plotselingnaam
m aken;- to one'sm ind,iem and plotleaflet, blaadje; blaadje, biljet, vlug,

-

schrift.

seling invallen; - up, opspringen'
,

leafy,bladerrijk,bebladerd;-tobaeco,
zie ook look c1); znw., sprong çook
bladrijke tabak; - vegetables, blad- jig.j;a - in the dark, een s.in het
duister;to take the > den s.wagen;
groente.
league I (veroud.),veranderlijkelengte- hy -s (andbounds),met (grote)s.n,
sprongsgewi
jze; - year, schrikkelmaat (gew.ul
z 3 Eng.mijl); marine
-,3 Eng.zeemijl.
jaar.
league 11 znw.,verbpnd,liga; - of Na- learn.leren'
?vernem en'
,we - from your
tions!Volkenbond:tobe in - (with),
letter, wlj vernemen (zien) uit uw
brief;- (how) to..., leren te...;that
gealheerd zijn (ooà:samenspannen)
(met);to bein -against,samenspanIam (have) yet to -, datweet (geloof)ik nog tzomaar)niet;-ed (adj.j,
nen tegen;f'
pf
z,a,(zich)verbinden,een
geleerd;the -ed professions, de g.e
verbond aangaan'
, -d te ethep verbonden.
beroepen.
Ieaguer 1'
, lid van eenliga,verbondene. learning, geleerdheid; wetenschap.
lease 1 znw.,huurcontract,-ceel; huur,
leaguer 11 (scheepv.),legger.
pacht;verhuring,verpachting;huurleak znw., lek, lekkage; to spring a -

Lscheepv.j,1.worden (stoten), een 1.
krijgen;- tray,lekbak;f
zzic.,lekken,
1. zijn? doorlaten;- out, uitlekken
Look jtg.j; - through,doorlekken.
leakage,lekkage,1ek Lookindenzin f
gcn:

tijd (ooklterm of -);ook:concessie,
perceel;(tenureby) long -,erfpacht;
to hold on long -, in e. hebben;
long - sites, gronden in e.; zie ook

leasehold; to let (out)on (hy) -,to

lease
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leaving

put (out) to -, verhuren. verpachten;to hold on a ten years'-. voor
tien jaarin huurhebben;to takeon
(by) -,to take a - o1,huren,pachten; çpm., (verlhuren, (verlpachten;

verlenen); I beg - to ... (vormell
jk,
zeld.t,hetzijmijveroorloofd...;totake
(one's) - (of),afscheid nemen (van);
by (with) your -,metuw verlof;to
he (away,absent)on o metv.zijn;
- out,verpachten.
t
ogo on -,metv.gaan;zieookenjoy,
lease I1,kruising der scheringdraden.
expiration,expire,extension,French,
leasehold znw., pacht; pogoed; adj.. pay lc); --tak*
m g, (het) afscheid
(gelpacht...; - property, onroerend
(nemen).
goed in erfpacht.
è,)ww.,laten;achter-,na-,over-,verleaseholder, pachter; bezitter van onlaten;vertrekken(naar,for);Lveroud.j
roerend goed in erfpacht.
ophouden m et;zieooàleavingileaving,
Ieash znw., koppeltriem),band; strik- ook:uitgaand (v.schepen of goedekoord (œepdrë);to hold in -,in be- ren);six lrom seven -sone,zesvan
dw ang houden;to slip the -,zich losde zeven bli
jft een;to be well ldt,
werken (/'g.);uitden band springen; goedachterblijven,goedbezorgdzijn;
œœ.,(aan-,samenlkoppelen fook/?
.
g.).
'
- a eard.letter,ete.(on a person),
least,minst,geringst,kleinstito say tbe
(bijiemand) een kaartje (briefenz.j
afgeven; there are five lelt, er zijn
of
i
t
,
op
z
i
j
n
z
ac
ht
s
t
ui
t
gedr
ukt
;
- said soonest m ended, hoe m inder
er nog vijf (over); - hold Lgemeenz.:
m en er over praat,hoe beter; at >
go) of, loslaten; - a lose (profit),
ten minste, althans, in ieder geval;
verlies (winst) laten (geven); left
at(the)-,ten m.e,op zijn minst(geluggage (offiee),(bewaarplaatsvoor)
nomen);in the -,in het (allerlminst:
achtergelaten bagagr; that -s us
not m
* the > in het m . niet,hoewhere we were,nu zlln wijnog even
genaamd niet; - ol all, allerm inst.
ver;zieook callfor,chair,desirec),
leastways Lgemeenz.j, leastwlse (ze!d.), èa)namecz),trace Iznœ.,word ca),e.a.
ten minste.
verbind., - about, laten slingeren;
leat, (
molenlvliet.
- alone,zich nietbemoeien (inlaten)
met?ongemoeid (metrust)laten,er
leather c) znw., letdler; leertje; -%
lederen kledingstukken; (gemeenz.
afblljven; - severely alone, - him
alone to see to that, zie 1et II1:);
uffdr:) nothing Iike -1, ieder prijst
zijn qigen Eaar1; - and prunella,
- aside,tqr zi
jdelaten;- it atthat,
hrt daarblj laten; - behlnd, achter
uiterlljkeschnn,ietsvangeen waarde
fbetekenis);cW .,letdleren;œœ.,met
(z1cX) laten;niaten (v.sporenenz.);
- ofl, ophouden; ophouden met; aflede
r
be
kl
e
de
n
(
ove
r
t
r
è
kke
n)
.
samenst., - board, leerkarton; leggen (v.gewoonte.kleren);- o11at,
bt-bound
, in leder gebonden; - elipslulten op (v.koersqn);- open, zie
pingw ledersnippçrs; - e10th: leeropen c1); - out, ult-,weglaten; wasdoek; - mArryinw lederberelding;
oneout(ofit),iemanderbultenlaten
- euttings,leerafval;- dresser,leder(voorbi
jgaan); - over, (voorlopig)
bereider'
, - goods, lederwaren; laten liggen (rusten) (tot, tHl); - m aker, leerfabrikant;- m erehant,
to,overlaten aan;nalaten (vermaken)
lederhandelaar, leerkoper; - tradw
aan;we - it to you to ...,wijlaten
lederhandel;- wood, l.hout.
leatherettw leerdoek, imitatie-, kunstleder.

leathern,letdleren.

het aan u over om ...;zie ook m ercy;
the sam ples your traveller left with
us, de m onsters welke uw reiziger

bij ons heeft achtergelaten.
leaven znw.,zuurdeeg,-desem Look/ïg.);
œœ., desemen, zuren; doortrèkken,
leave a) znw., verlof, permissie; afdringen (van,with).
ving, -s,overblijfsel, overschot?afscheid;- (o1 absenee), verlof; to leava
l. droesem ; - eertilieate, elndapply (ask) 1or (obtain, grant) -,
diplom a.
v. (aanlvragen (verkrijgen, geven,
leatheroid,zie leatherette.
leathery,lederachtig,leder....
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leeture
Iegal
Ieeture znw.
,lezing,voordracht (oyer, Ieg.been,poot;schenkel;(broekslpijp;
soms = black-leg; -ged, met benen
on);college;les,vermaning;todeliver

(give) a - (on),zie to read apaper
(paperc);toreadonea -,iemand de
les lezen; zie ook tlleatre; ww., lezingten) houden (over, on); college
geven;de les lezen (over,for).
Ied, - eaptaln, klaploper, parasiet;
horse, handpaard;Makpaard.
ledge, richel, rand, 111st, uitstek; rif;
ertslaag; fscheepv.jmb,zwalp.
ledger 1, grootboek (ajgek.:led.);legger;general-,hoofdboek;publle -,

(poten);zie ook leggings; Lmeestgemeenz. uitdr.:j to Kive one a - up,
iemand een handjehelpen;tohanga
-,weifelen;to havethe-sof (scA.),
oplopen;notto have a - to stand on,
geen enkel steekhoudend argument

kunnen aanvoeren;onhoudbaar zijn
(v.argument,theorie); to put one's
hest - foremost. zijn beste beentje

voorzetten; to be on one's last -s,
'n laatste b.n lopen; to set a
OP ZiJ
Grootboek der Openbare Schuld; to
person on his -s, iem and op de b.
keep the -, het grootboek houden;
hèlpen;to stand on one's own -s,op
- account, g.rekening; - balance,
eigen b.n staan; zie ook boot I en
g.saldo; - elerk, g.houder.
1ie I znœ.; -nal
gua
rns
d,cha
b.be
sczi
heermoe
r.
ate
p;
ok
Iedger 1I, liggende balk (v.stellage). legaey, legaat,
.

lee I fscheepv.j,lijtzijde)?luwte;in (unduty 11:).
der) the - (09,aan (ln)1ij(van);on legal,wettelijk,wettip(volgensdewet),
vgl. lawful en legitlm ate; legaal;ge(at) the - beam, dwars aan lij; board,zwaard;to have thr- gauge,
rechtelijk,rechts...;rechterli
jk;rechtsin 1ij liggen; - shore! lilwal, kust
geldig; r.kundig, juridisch; (Xm&r.)
a:n lijzilde;-side,lijlzljde);-taeklw
ve
ilig (v.belegging,obligatiesenz.);
-l
y, ookl in rechte, langs gerechtezngjjn;-ward,lijwaarts,aan lij,lij...;
-way,het afdrijven,drift; to make
lijkenweg;-aetion,zie0-proceedings'
,
-way, afdriiven; to make up -way
-adviee(adviser),r.kundig(juridisch)
(/ïg.),de sciade (hetverzuimde)inadvies (adviseur);to take - adviee,
halen.
r.kundig advies inwinnen (omtrent,
Iee 11F -s, droqsem , grondsop;heffe.
upon); - aid,r.kundige bijstand; ârW ment,r.grond; - (sapacity.r.perleeeh 1,bloedzulger (ook/#.).
eeeh 11 (scheepv.j znw., ligk (v.zeil); soonlijkheid;r.bevpegdheid;to ad in
œœ.,lijken.
a - eapaeity,a1s r.persoon optreden,
leek, prei, (klein) look;to eat the -,
r.persoonlijkheid hebben; - eonseeen belediging slikken.
quenees,r.
gevolgen;-eosts(eharges),
Leeman's Aet, Eng. wet van 1867
r.kosten; - day, dag van 21 uur;
nopens
he
t ver
ha
decision, rechterlllke uitspraak;
aande
len,
waa
rbi
j ndelen Van bankVermelding van de
department, juridische afdeling;
num mers Of van de nam en der hou- entity, r.persoon; - fopce, kracht
ders dezer aandelen in verkoopconvan gewijsde; to obtain - foree, in
tracten wordt voorgeschreven,zulks
kracht van gewijsde gaan;-hohda
-y
m et het doelspeculatie daarin tegen
(Xzzzdr.),ziebank holiday;- opiniom
te gaan.
zie- advice; - position (status),r.leer, koeloven f
glasjabr-t.
positie; - proceedings, proces. proIees,zie lee l1.
cedure,zie ook proceeding en procelelt 1,zie leave :1)en èa).
dure; - provision, wettelijke bepaIeft 11 adJ'.? linker, links; zie ook leftling; - quay, door de douane toehand;bl
jw-,links;znw.t linkerhand,
gelaten kade voor het lossen en
on the -, llnks, aan de
opslaan van goederen in entrepôt;
zi
j
de
e
nz.
;
linkerhand, to the -,(naar)1.;tothe
- question, r.vraag, -kwestie; to
- of,1.van.
adopt a - standpoint, zich op een
left-hand,linker,links;--ed,linksLook
r.standpunt stellen; - steps.gerech/fg.); twijfelachtig,dubbelzinniq (v.
teli
jke stappen (maatregelen);
complimelltenz.);- side,linkerzljde. tender,wettig betaallniddel;- term ,
-

legalism
r-terrn'
,
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length

title (rights), wettelijke legumetn),peultvrucht);groente.
a
ans
pr
aa
k;
weiqhtt-4mcr.l,gewicht legum inous, peulvruchten dragend,
inclusief verpakklng; zie ook practi-

peulachtig11)et11....
tioner en rem edy znw.
lei, zie leu.
legalism ,hetstreng ofoverdreven vast- l
eis
ure znw.,ledige (vrije)tijd)towait
houden aan de wet,wettischheid.
a person's -, wachten tot iem and
legalist,wettisch persoon.
tijd heeft; at -,op zijn gemak; to
legality,wettelijk-,wettigheid.
be at-,tijd hebben,vrij(nietbezet)
Iegalization, wettiging; legalisatie, for
zijn;atyour-,alshetu eensgelegen
., ter legalisatie.
komt,alsu eens den tijd hebt;-d,
legalize,wettigen,wettig m aken;legamet (veel)vrijen tijd;adj.,vrij,onliseren; to have a docum ent -d bebezet;- hours(time),vrije tijd;zie
fore a eonsul, een docum ent door
ook leisurely.
een consul laten 1.
leisurely adJ'
., met(veel)vrijen tijd;op
legam zie lagan.
zijn gemak volbracht; bQ'w.,op zijn
gem ak?zonder overhaasting.
legate,legateren,vermaken fook:togive ''Le
m eos'', aandelen Liebig's Extract
and -).
Iegatee, legataris.
of M eat Co.

legation,legatie,gezantschap (meteen lemon 1, citroen, c.boom; c.kleurtig);
- eheese, c.gelei; --eoloured, c.geel;
1>minister''ggezantbeneden den rang
van ambassadeur) aan het hoofd), - drop, c.zuurtje' - juiee,c.sap;vgl. embassy.
peel, c.schil;- squash,(c.lkwast;squeezer, c.pers;zie ook calldy ww.
legator, erflater.
legend.legende;rand-:omschrift.
lemon II,soort bot,scharLook:- t
lab,
legerdemain,handhablliteit,goochelarij
- sole).
(ook fig.j.
lemonade,(inz.citroen-llimonade.
leggings, beenkappen.
lem ony, citroenachtig.
s l
end,(uitllenen;verlenen;zieook lendIeghorn, (hoed van) ltaliaans stro'
Leghornkip.
ing;- a (helping) hand,de behulpleglbility,leesbaarheid.
zamehand reiken,eenhandjehelpen
legihle, leesbaar.
(bij, in); - help (aid, assistanee),
legion,legio.
hulp (assistentie) verlenen; - (out)
legislatw wetten m aken (
tegen,against); at interest, tegen rente (uitllenen;into,door w .n brengen tot; - out
of, door wetgeving verwi
jderen uit.
legislation,wetgeving.
legislative, wetgevend;
hody, W@
lichaam ; - enactm ents, wetten.
legislator, wetgever.

on m ortgaçe, op hypotheek lenen

(geven);- itsellto,zich lenen voor;

it -sitselfadmirably to the purpose,
het leent zich uitstekend voor het
doel; - onesel
f t% zich (de hand)1.
tot;zie ook countenance znw., ear 1,

legislature,wetgevendemacht;(Xm&r.)
pointca),strength,supportznw.,e-a.
regerend lichaam van een bondsstaat. lendable, - eapital, voor lening beschikbaar kapitaal.
legist,rechtsgelrerde.
Iegitim aey, wettlgheid, enz., zielegiti- lender, (uitllener; geldgever, -schieter.
Iending, (het) (uitllenen; -s, het gp-,
mate adj.
legitimatec#j.,wettig,rechtmatig,legi- ontleende; - rate, rente voor lenlntiem , gerecht, echt; gewettigd; 1ogen; zie ook library.
gisch; - ehild, wettig kind;- dalm , Iength c),lengte, grootte, duur, afrechtmatigeeis;-excuse(hope,etc.), stand,uitgestrektheid;stuk (v.zekere
lengte),eind;(at)full-.languit;ten
gegrondte) excuus (hoop enz.); voeten uit;a stay ofsom e-,een vertrade, legitiem e handel; œœ., wetblijfvan enigen tijd (duur);some (a;
tiyen;als wettiq (echt) erkennen.
legitlm ation, wettlging; wettigverklaa eonsiderable) - of time, enige
ring.
(lange) tijd;this sum willearry usa
great -, met dit bedrag komen wij
legitimtatlizw zfe legitimate œl
zJ.

lengthen
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een heel eind;to go all (any) -s,
door dik en dun medegaan (met,
.
with), tot het uiterste gaan, ook'
niets ontzien; to go (to) great -s,
zie :);to go greater -s than, (nog)
verder gaan dan (/fg.);we do notgo
the - ofasserting ...,wij gaan niet
zover,te beweren...;zieookfootc1);
-ways (-wise),in de lengte.
b4metvoorz.,at-,eindelijk,ten slotte,
ten laatste'
, uitvoerig, breedvoerig;
to write at - on,u.schrijven over;
atgreat(eonsiderable;some) -,zqer
(tameli
jk) u.; the reasons whieh
prom pt us to write to you atthis -,
de redenen waarom wij u zo u.
schrijven'
,zie ook run into;300 feet

Iet
laat staan-..; ng nOg veel m .
than f 3000, we1 3000; no - a
person than. niem and m .dan;the -

so as...,tem.(temyerniet),daar-..;
ln a - degree,in gerlngerem ate;cash
1% iliscount, contant met 1Tp
korting; zie ook evil b) en no ak .

lessee, huurder,pachter.

lessen, verminderen, (doen) afnemen,
verkleinen.
lesser, kleiner,minder;zie ook evilbj.
lesson znw.,les;thiswillbea - to them ,
dit zaleen 1esvoorhen zijn;to give
-s(in),lesgeven (in):to read aperson a -, iem and de leslezen; totake
-s, les nem en (van,wi
th?from,of);
to teaeh (give) one a -,lemand een
in -, 300 voet lang; this shows to
lesje geven; zie ook convey; (
zzœ.,
what - they earry their impudenee,
kapittelen,de les lezen.
hieruit ziet men, hoever zij hun Iessor, verhuurder! verpachter.
onbeschaamdheid drijven- to go to lest,opdat niet,ult vreesdatlforfear
great -s, zeer ver gaan; heel wat
(fearing, feadul) - ..., ult Vrees,
dat ....
durven (zeggen); zich grote moeite
(opoffering)getroosten.
let I tflcrtlu#.lww.,verhinderen,beletlengthem verlengen; langer worden;
ten (te,lrom); znw., verhindering,
-ed, ook: langldurig) (v. verblijf, beletsel; without - orhindranee.ongehinderd, zonder (
discussie);-ing eoil Lradioj,verlengden minsten)
spoel.
hinder, onbelemm erd.
lengthp langtgerekt), wijdlopig;lang- let11œfc.,verhuren;to(be)-,tehuur;
dradlg; langt
durig) (v.onderhandeKKto -'' sign, huurbordje; - readily
lingen enz.
); uitvoerig (v. brief(well),gemakkelijk te verhuren zijn;
- off, in gedeelten v.; - out, verwisseling).
lenienee,lenieney,zacht-,lankm oedig-,
huren;zie ook leaselznœ.;znw.(gdtoegevendheid; to show -, considemeenz.j, verhuur; plaatsbespreking;
ratie gebruiken.
lenient, zacht,lankm oedig, toegevend

to get a - for, een huurder vinden
VOOr.

(jegens,towazds); (verou#.) verzach- letIII c), laten,toelaten,toestaan;
tend.
be,nlet rust (op ZiJ'n beloop)laten,
zich niet inlaten met,afbl
Ienitive,verzachtend (middel).
ijven van;
- A B be equal t
lenity, genadigheid;genadige behandeo CD,stel, dat AB
ling.
gelijk is aan CD;-lall,laten vallen;
leno. soort katoengaas.
zich laten ontvallen,loslaten;- Fo
lens? lens.
Look:- go of),loslaten,laten schlelentleular. lensvormig.
ten;latenvaren;(scheepv.jlosgooien;
lentil, linze.
- oneself go,zich laten gaan;zie ook
lentisk, m astikboom .
hold bjen judgment c); --go, het
Ilntitude, traagheid.
loslaten; - have, doen toekom en;
lentoid, lensvormig.
ook:laten (voorzekeren prijs);please
''Iueos'', aandelen Leopoldina Railway.
lesion, beschadiging, letsel, kwetsing;

- us have your reply by return, gelieve ons per om gaande UW antw oord te doen toekom en; - us try
to ..., laat ons trachten om .

(jur.)benadeliny,schade.
less, minder, klelner; mintus), onder
aftrek van, verm inderd m et; far b) verbi
nd.,- (severely) alone,zich (in
(much) -,veelminder'
, mauch @@*# het geheel) niet bemoeien met, de

lethaTgie
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handen afhouden van,metrustlaten;
- alone ...,om niet te spreken van,
laat staan...; - him alone to see to
that, - him alone for that,laatdat
gerust aan hem over; - well alone,

het betere is vaak de vijand van

het goede, alle verandering is geen
verbetering;- down, neerlaten;verm inderen; in den steek laten, des-

avouëren; vernederen; Ltechn.j ontlaten,tem peren;ookloplossen;- one
down gently (softly,easily),iemand
niet te hard aanpakken (hlm wat
ontzien); - oneself down, zlch vernederen; zie ook peg znœ.; --down
(
znœ.), ook: nadeelà achteruitgang;
tegenvaller; - in, ln-, binnenlaten;
aa
nbrengen (in muur enz.);Lfig.jde
deur openen voor;er laten inlopen;in for, laten opdraaien voor,op den
halshalen;- in water,water binnenlaten;--in notes,noten in den tekst,

inlasfdrukk.jk- into,binnenlaten in,
toelaten tot: aanbrengen in (muur
enz.libekendmakenmet;zfeooàjqcret
znœ.;-ofl,af-,los-,vrijlaten,vrnstellen (van), kwijtschelden, ontslaan
van;latenontsnappen(v.stoom enz.);
to be - o1f with a slight penalty,
er m et een kleine boete afkom en;
--off, af-, los-, vri
jlating enz.; -

(gemeenz.t, een geheim verklapuitlaten; loslaten, verraden (v.qeheim enz.), zie ook cat znœ.; ultleggen (v.zoom,kledingstuk);- up
(dvzer.),ophouden,uitscheiden (met,
on).
lethargie,lethargisch,loom,lusteloos.
gn

Pen, zich over iets uitlaten; - out,

letter
de lettcr houdend; .
* Case, l-kast;

eutter.l.snijder;-founder,l.gieter;
foundry,l.gieterij;-t-keyed) loek,
l.slot; -press, 1.-, trkstdruk;tekst,
bij-,onderscllrift (blJ illustratie); wood.l.hout;-worship.l.knechterij.
letter I11c), brief; eommereial (business)-.handels-,zakenbrief;deado
zie returned letter (return c); by
-,per b.,schriftelijk;-spatent,zie
patentc); - for privateerinp zie 'w
of m arque; - of advice, advlesbrief;
-s of administration, volm acht tot

beheer ener nalatenschapl-ofallotment,berichtvan toewijzlng (v.aandelen),toewijzingsnotal- ofapylication,sollicitatiebrief; lnschrijvlngtsbiljet)(vooraandelen);-ofattorney,
volm acht (
per brief))- olcredenew
geloofsbrief;-oleredit (c/geà.:L/C),
credietbrief; eireular L/G circulaire
(rondgaande)c.b.,reiswissel;etmllrmed L/G geconfirmeerde c.b.; travelle's L/C, reisc.b.; - of identifieation, introductie-tidentiteits-lbrief
(bij credietbrief); - of indemnity,
ga
rantietbrief) (voor connossement
of verloren geraakte aandelen of
ôbligaties), (acte van)vrijwaring; ol indieation, lijst der aangewezen
banken (gehecht aan credietbrief);
- ofinquiry,(schriftelijke)aanvrage
(navraag); - of introduetion, intro-

ductieschrijven (-brief);- ofIieenee,
acte van surseance van betaling
(ondertekend door crediteuren,('gl.
deed c);- olmarque (mart),kaperbrief; - of regret, bericht van
niet-toewiizing (v. aandelen); - ol
renuneiation, bericht van niet-aanlethargy,lethargle,loom -,lusteloosheid.
Iettahle, verhuurbaar.
neming del toewijzing;- ofthanks,
letter 1, verhuurder.
(briefmet)dankbetuiging;- to the
editor,ingezonden stuk (in courant);
letter 11 c) znw., letter; -s, ook:letteren,literatuur;dead - (jig.j,dode
zie ook authority è), confirmation,
l.;thé - olthelaw, de1.derwef;in b)hypot
he
at
samens
tc
.,
-ion.
bag,
nat
uralization, e.a.
brievenzak; - bal- andin spirit,naar de1.en naar den
geest;tothe -,naarde 1.,letterlijk; anee, b.nweger; b.nboek; - hook,
zie ook black è), proof ca), red #); copieboek; - hox.b.nbus (aan huls
mm.,letteren,met l.s merken (aanof kantoor);- card, kaart-b.,postduiden);voorzien van titel(rugtitel, blad; - earrier. postloper,b.nbezorger; (a4.zndr.) b.nbesteller; - ease,
naam enz.);-ed, ook:geletterd,belezen;-ing, ook: letters, titel, rug(zaklportefeuille; - clip, b.nklçm;
--eopying book. copieerboek;- file,
titel.
b.nlias, -ordener; -gram (A??zer.),
b4samenst.,--hound, zich slaafs aan

Ietterette
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levT
b-telegram ; heading, b.nhoofd; elkander'
, evenwichtig, zi
c
h
ge
lijk
opener, b.opener, toestel om b.n
bli
jvend,gelijkmatig;to do one's -

open te snijden; - paper, (kwarto)

postpapier; to send by - post, als
b. verzenden; - postage, b.port; press. copieerpers; ook = paper

weight;zieook 11:);- raek,b.nhouderàb.nkastje;- scales,zie- balance;
- mze, b.form aat; - sorter, b.nsorteerder'
, - stamp, b.nstempel; weight! zie paper weight; - writer,
b.schrilver; b.nboek: handleiding

voor het schrijven van b.n.

letterette,m em orandum m et envelopsluiting.

lettuee, latuw,slatplant).
leu (me.:lei),(Roemeense)leu (lei).

levanter. krachtige oostenwind in de
M iddellandse Zee.

leve
e (.
4mer.)znw.,keerdam,rivierdijk;
bonds,doorwaterschap uitgegeven
obligaties;œm.,bedam m en.

hestLgemeenz.j,zijnulterstebestdoen;
to be a - head,zieN-headed (J); quantity,gelijke ronde hoeveelheid;
to keep - with, bijhouden, op de
hoogteblijven van;to make-,gelijk
m aken, nivelleren; to'm ake - with
(to) the ground, zie c); zie ook
premium :).
c) f
&'f
zz., nivelleren, horizontaal (vlak,
gelijk) maken (met, toy with);
raséren,slechten;waterpassen; richten, mikken Look Jfg.; op, at,
against);zieooklevelling;-eritidsm
at,een m ikpunt voor critiek vinden
in; the criticism -led against ..., de

critiek (uitlgeoefend op; - a ehayge

ata person,iem and een beschuldiging
naar het hoofd slingeren; - dow n,

verlagen, nivelleren; (/@g.) neerhalen;- to (with) the ground,met
den grond gelijk m aken,slechten;under, indelen bij, brengen onder;
doen opgaan in; - up, ophogen;
(-ii
g-j op-, verheffen, op hoger peil

level c) znw.. waterpastinstrument);
waterlijn,-spiegel,-vlak;niveau (ook
v.prijzen),peil,hoogte,stand Look
jig.j; norm, standaard; vlaktte);
brengen.
hor
izontale gang (in mijn); to find
on e's -,zi
levelling,nivellering,enz.,zielevelc);j
n
pl
aa
t
s
vi
nde
n,
de
pl
aa
t
s
bereiken die iem and toekom t; to
instmzment, waterpasinstrllm ent; maintain the - of, op peil houden;
s
crew,stelschroef;-rod (pole,stafl),
to reach a normal (high) -,nornivelleerstok.
m>al (hoog) worden; - ol priees, levelness,geli
jkheid,gelijke hoogte.
priee -, prijsniveau, stand der lever znw.,hefboom Look jig.t;klavier
prijzen; - ol eommodity priees at
(v.slot);- eseapement,échappement
wholesale, groothandelsindex; - ol
(v.horloge);- switeh,hefboomschathe sea, sea -, zeespiegel; zie ook
kelaar; - watch, anker-, cilinderdead c); this is above my -, dit
horloge;œœ.,meteen h.(oplheffen,
gaat mij te hoog,daar kan ik niet
opvi
jzelen Lookl- up).
bij;(to maintain prices)atreeent-s, leverage,werking (kracht)v.hefboom ;
(de prijzen) op het jongste peil
stelselvan h.;(jfg.) macht,invloed.
l
(houden);ona -,gelijkvloers;op eén leviable,hefbaar,teheffen,(inlvorderbaar.
i
jn (hoogte);to be(put) (uplon a -,
gelijk (op gelijke hoogte) staan leviathan Znw.,kolossus,,,reus'',
'adj.,
kolossaal, reuzen-...
(stellen)(met.als,with);on a low -,
op een laag peil;to eontinue on the levigate, fi
jnwrijven (-malen).
s
ame-,op hetzelfde niveau blijven; levigation,fijnwri
jving (-maling).
to reducepricesto a - with others,de levity, lichtheid (
ze/#.); lichtzinnig-,
lichtvaardigheid.
prijzen op hetzelfdepeilbrengen a1s
andere;- frossing,Overw eg;--head- levy znw.,heffing (
v.belasting,rechten
ed, evenwichtig,bezonnen, nuchter,
enz.);eapital-,kapitaallteffing,hefpractisch.
fing in eens;war -,oorlogsschatting;
bj ad)'., waterpas, horizontaal, vlak, œfc.,heffen (van,fln,upon);leggen
gelijk (met,with);effen (v.bodem);
(v. beslag; op, on, upon); - an
op één hoogte (niveau);(
.vlak)naast
attaehment (a distress, distralnt)
.

lex
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(uplon,beslag leggen op;,
w a sum

on goods,beslag leggen op goederen

ter invordering van een bedrag'
,-

Hbrary

enz.);,
v.to tluts aan rechten ondcrworpen;to be (beeome) - to a line,
blootstaan (zich blootstellen) aan

beboetingg
' - to fluctuations, aan
war (upon,against). een oorlog beschom m ellngen onderhevig; zie ook
ginnen (tegen);zieookblackmail en
protest ZnW.
forfeiture, jointly,severally,e.a.
iar,leugenaar.
lex,- loei,plqatselijk recht;- merca- l
torium (-ia), handelsrecht; - (non) lias, klellge kalksteen.
libelznw.,schot-,sm aadschrift,laster;
seripta,(on)geschreven r.
lexlcon, lexicon.
(jur.) (aanlklacht; - action, lasterproces; f
'
fgf
zz.,belasteren; een sm aadLeyden jar (phiallyLeidse fles.
t
schrift schrijven tegen (op); (/4zr.)
iability,verantwoordelijkheid,enz.,zie
liable'
, (geldelijke) verplichting'
,lnv. aanklagen.
ook.
. passiva'
, schuldenlast'
, zie ook libel
ler,schotschriftschrijver.
assets;current l.s. lopende verplich- libel
lous,lasterlijk, smaad....
tingen;publie (tllirtlparty) -,wet- liberal, mild, vrijgevig, royaal (met,
of), coulant; rijkeligk, ruim, overtelijkeaansprakelijkheld'
,(unllimited
vloedig;l'
uim (van opvatting),libe-,(onlbeperktea.,zie ook company
h);eaellf 50 shareearriesa - ofealls
raal,vrij(zinnig);the - arts,devrije
am ounting to E 40, op elk der aankunsten;to puta -construction upon,
delen van f 50 kan f 40 worden
een milde (rllime) uitlegging geven
aan;- edueation,alzijdig ontwikkegevorderd;to meetone'sl.s,aan zijn
verplichtingen voldoen;to exonerate
lendte) opvoeding (onderwijs); from all - in regard to, ontheffen
estim ate, ruim e schatting'
, - ort
ler,
flinkebestelling'
,a - share,een ruim
vanalleaansprakelijkheidtenaanzien
aandeellzieookprofession;--minded,
van;terelease (discharge) the mauagers from all- in respect of their
vrijzinnlg,niet bekrompen.

m anagement during the past year, liberality, m ildheid1 enz., zie liberal.
de directiedechargeren ter zake van Iiberalize, - the mm d, den geest verrllimen.
het door haar in het afgelopen jaar
gevoerde beheer;thiswillnotrelieve liberate, bevri
jden, vrii
'
#maken (
5ook
.
chem .en electr.,en v.kapitaal),vl'
ilt
he
m
o
l
qr
om)
t
he
t
ha
t
woul
d
have
attaehet
l to them il...? dit ontslaat
laten,losmaken (van,from).
hen niet van de verpllchting w elke liberatiom bevri
jding,enz.,zieliberate.
op hen zou hebben gerllst indien...; liberator, bevri
jder. ook: privilegiën;
rty,vrijheid'
,mv.
zie ook employer,joint :), several libe
adj.;- insurancw zie third party. to take the - to ...(of...ing), de

liable,verantwoordelijk,(geldelijk)aansprakelijk (voor, for); onderhevig,
onderworpen, blootgesteld (aan,
to);to hold -, aansprakeli
jk stellen
(voor,for),- to tleteriorate (spoil),
aan bederf onderhevig; sueh things
are - to oceur (llappen), zoiets
ge
beurtlicht(pleegtvoortekomen);
to pay damages, aansprakelijk
voordeschade;verplichttotschadevergoeding;- to pay taxes,belastingplichtig; - on a B,
/E, a. voor de
betaling van een w issel; this is to abuse, hiervan kan licht. misbruik worden gem aakt; to render

vrijheid nemen (zich veroorloven)
om...;totakel.s(with aperson),zich
v.n veroorloven (tegenoveriemand);
t
otake l.swith thefacts(rules,etc.),
het niet al te nauw nem en met de
feiten (devoorschriftenenz.);tobeat
-,vrij (onbezet) zijn;you are at to...,hetstaatuvrijom...;Iam not
at- to ...,ik heb geen v.Om ...;to set
at-,inv.stellen'
,-(Loan) Bonds?Loans,obligatiesAmer.oorlogslenlng
1917--1919.
, zie ook press llc) en
trade c1).
libr
lb.
ao
(?
f
zze.
'
f.
:librae),pond, alti
jd ajgek.:

to an aetion (aecident, ete.), librarian, bibliothecaris.
,circulating (lendblootstellen aan een proces (ongeluk librars bibliotheek'

librate
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ing) -,lees-b.;free -,openbareb.;

lien
the -, ielnand iets lleten liegen'
, to
givethe - to,logenstraffen;to tell a
-,liegen;(
.
vw.,liegen;- to a person,
iem and iets voorliegen.

subseription -, leeskabinet, -gezelschap;- edition, b.uitgave.
librate, oscilleren,schom m elen,trillen,
zwaaien'
, zich in evenwicht houden. l
ie- 11 c) fzzm., liggen; gelegen zijn;
libration, oscillatie, enz.,zie librate.
(in law), toelaatbaar (houdbaar)
libratory, Oscillerend, enz.,zie librate.
zijn,iny'
esteld kunnen worden,ontlieenee znw. verlof,vergunning'
, COnvankelilk zijn (v.beroep enz.),zie
sent; vllheld, vergunningtsrecht), ook appeal bj; he knows where

licentie,patent'
,diploma (v.universiteit); losbandigheid, misbruik van
vrijheid;(driving) -,rijbewijs;letter
of -,zieletter 11lc);export -, uitvoervergunning, -consent; - lam p,
nummerplaatlamp (v. auto); œf
z'.
(zcJ#.),zie license.
Iieense: vergunning (verlof) verlenen,
officleel toelaten' het gebruik toe.

staan van;patenteren; -d, ook: erkend: bevoorrecht; to be -d, vergunnlng houden; - a book, verlof
geven tot uitgave van een boek;-tl
premises, perceel met vergtlnning;
Licensing Act, drankwet; zie ook
victualler.
lieensee,vergunning-,licentiehollder.
lieenser, vergunning-,licentieverlener;
- ofthe press,censor.

lieentiate (
.g
ew.als titel en Vgc/c.:Ia.),

l
icentiaat, (academisch) gediplom eerde.
licentious,lostbandig),ongebonden;àl
te vrij(fnz.v.stijf).
liehen, korstm os.
liehenol, lichenol.
liehenous, korstm osachtig.
licit, wettig,geoorloofd.

lick ww.,likken;lekken (v.vlam m en
enz.);Lgemeenz.jslaan;- into shape
Lgemeenz.j, fatsoeneren vorm en;
z/lf
c.,lik,slag,veeg;to give a house
a - (o1paint),een huis een kwastje

geven;to give it a - and a promise,
er m et den Fransen slag over heengaan.
lieoricw zie litluorice.
lid, deksel,1id;-ded,m et deksel;that

p
utsthe- on (it)!,datdoetde deur
dicht!

lie I znfc.,lellgen;-shave no legs,alis
de 1. nog zo snel, de w aarheid

achterhaalthaarwel;infamous(flat,
blaek) -,infame (grove) l.; white
- , 1.om

bestwil; to give a person

hisinterest-s,hijweet,waarhijzijn
belang (voordeel) moet zoeken; helpless,absoluutnietsvermogen (te
doen); - ahout, rondslingeren; along (scheepv.j, overhellen; - at,
zie door c) en mercy; - belore,
(open)liggen voor; three eourses -

hefore us, er staan ons drie wegen
open; - by, ongebruikt liggen'
, uit-

staan;Lscheepv.j,zie '
w to; to take
t
hi
ngs
l
yi
ng
do
wn,
z
i
c
h er kalm bij
neerleggen, het op zich laten zitten;
(not) - down under, (niet) op zich
laten zitten'
,the cause (remedy) -s
ixl **@# de oorzaak 2
(remedie) m oet
'as far as in m e
worden gezocht in...
-S, VOOrZOVer het ln m ig.n verm o-

gen (mijgegeven)is;zieookwait b);
- o1f(and on) Lscheepv.j,afhouden,
laveren; - on, liggen op; drukken
(rusten) op; in lading liggen; zie
ook bed c) en heavy c1); - out of
one's money, op zijn geld moeten
wachten,geen betaling kunnen krijgen;- over,blijven liggen (tot,till),
m oeten wachten, niet aan de beurt
kom en;overhellen;-to L
scheepv.),bi
jgedraaid liggen;- to one'swork,zich
metdeborstop zijn werk toeleggen;
- under,verkeren in,onderhevig zijn
aan;-underamistake(thenecessity),
ineen dwaling(denoodzakelijkheid),
verkeren'
, zie ook obligation; - up
Lscheepv.j,dokken;opgelegd zijn;it
-s with you to ..., het staat aan u
om...;it-swith you,ook:hetllangt
van u af;zie ook fault.c),idle ak.,
proofc1)!responsibility,wastec),e-a.
bjznw.ligglng,ricllting,(toelstand;the
- ofthe land (ofmatters),de stand
van zaken.
lien,rechtvan retentie (op,on,upon),
pandrecht, verband, onderpand;
general - bonds, obligaties welke in
rang volgen op de hypotllecaire;

llenee
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lift
m aritime -, zeepandrecht; prlor -,
pi
j
;
i
ns
ur
anc
e
po
l
i
c
s
z
z
'
c
w
po
l
i
c
y;
eerste verband;prior - bonds, obliinsuranee premium , l.sverzekeringsgaties met eerste verband op de beprem ie;- interest,levenslangvrucht-

zittingen der Maatschappij; to hold

a - on, retentierecht hebben op;
goodstaken undera > in pandbeslag
genom en goederen; - Act, pandwet.
Iienee, pandgever.
llenor, pandnemer.

liep in - of,in plaatsvan,tervervanglng van,bijwijze van,als.
life c) leven; levensduur Look v.
machines enz.); duur (v. contract,
polisenz.);tobethe - (and soul)of,
dezielzijnvan;agood(bad)-(cssur.),
candidaatvan wien de te verw achten
l.sduur langer (korter)is dan de gem iddelde;theugeful- ofthese drum s
apyearsto be at an end,dezevaten
blilken nietbruikbaarmeer tp zijn;
thereisno loss(a r eat saerlfice) ol
Iives,ervallen geen (veel) mensenlevens te betreuren; a m atter ol and death,een zaak van 1.en dood;
aor
t his t
im
ensof
OP zi
jn leeftijd;
f
le
ve
lang#
, voor het l.; for

(dear,very, hig) -, uit alle macht;

Iease forthreelives,contracthetwelk
aflooptmetden dood van den langstlevendevan driegenoem depersonen;

forthe- olthepatent,voor(ti
jdens)
den duur van het octrooi; drawn
(taken) lrom (thr) -, naar het 1.
getekend;(/fg.) ult het1.gegrepen;
nothing in -, niets ter wereld;(to
portray) to the -,getrouw naar het
1.(afbeelden);zieookbreathe,expectation,insure,joint :), predecease
ww.,station c), standard c) znw.,
struggle znw., e.a.
b)scrzzcnsf.,-and-death struggle,strijd
op leven en dood;- annuity,levenslange li
jfrente; - assurancw zie .w

gebruik (van een bezitting,in an
estate); - line, reddinglijn'
, -lonp
levenslang;- ofllee,l.sverzekeringskantoor,l.sverzekeringmaatschaqpll
';
- poliey, polis van l.sverzekerlng;
to take outa - poliey,eenl.sverzeke-

ring sluiten;-rentler)fschotl.j,(persoon in hetgenotvan een) lijfrente;
vruclltgebruikter); --saving appliance
(apparatus), reddingtoestel;a savi
ng eom pany,reddingmaatschappi
j; --slzeld), l.sgroot;- steamer,
reddingboot; - table, sterftetafel; tenant, levenslang vruchtgebruiker
van onroerend goed;-tim w l.sduur;

mensenleeftijd; it vrould not have
happened in his -time, tijdens zijn

1. ware dat niet gebeurd; Mr X, in
his -tim e m ayor ol ..., de heer X ,
in 1.burgem eestervan...;the chanee
of a -tim e,een enige kans; - work,
l-swerk.

Iileless,levenloos;slap (v.zaken);flauw.
(v.markt).
lllt c) s
cf
z,., (oplheffen, (opllichten,
(opltillen Lookk - up); verheffen
fook jiq-j; ook:opheffen (v.beslag
enz-); (=4mer.) verhogen (v. tarief,
lonenenz.);stelen,wegvoeren(fnz.v.
vee); rooien (v. aardappelen); afhalen (v. goederen); opvoeren (v.
petroleum ,uitdebron);lnnemen (v.
lading, bllnkerolie,-kolen), vervoeren; kromtrekken (v. vloer, dçk);
(dmer.) aflossen (v. hypotheek);
zich opheffen?rijzen,optrekken (v.
mist enz.);zze ook lifting;n@t - a
handto...,geen hand uitsteken om ...;
- a PassaKe, een Passage Overnem en
Zonder verm elding der bron; zie ook
d.* --up top,
bill IIc) en bo
vovenbl
ice ZanW.
opklappend

insurance; - belt, reddinggordel; henefieiary,levenslang vruchtgebruiker; - boat, reddingboot; - buop b)znw-,(
Oplheffing,enz.,ziec);stijging,
reddingboei;- eertificate, attestatle
rijzing; stuwkracht; (/?
k.) duw,
de vita;- eom pany, zie 'w insurance
steun;lift;hijstoestel;terreinverhocom pany;- estate,goedw aarvanmen
ging; (ingenomen) lading (vracht,
levenslang hetvruchtgebruik heeft;bunkersll Ltechn.j hefvermogen,0pinsuranew l.sverzekering; whole voe
r-,zlllghoogt:e;
(scheepv.jtoppeninsurance,l.sverzekering m etlevensend, toppenant'
it is a dead -, het
lange premiebetaling; - insuranee
ze
t niet m ee,ls niet te vertillen;a
'- ef
eom pany, l.sverzekeringm aatschapheavy -, een zware hijs,een zwaar

liltable
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(moeilijk tç tillen of hijsen) stuk
(collo);to giveonea - (.
/fg.),iemand
een handje helpen,vooruit (er bovenop)helpen;tobunker500 tonsof
fuel oilin two -s,500 ton stookolie
bunkeren in twee ladingen;- hridgw

ophaalbrug; - lock, kanaalsluis; pump. zlllgpomp; - shaft (well),
liftkoker.
liftable,op te tillen (heffen).

ligh t
beschouwen; it struek mB ixz the
San'e - ? het m aakte op mi
j denzelfden lndruk; in the - of, al
s bij

wijze van,in de hoedanigheid van;
in the - ofthis (these facts),in dit
licht gezien, m et deze feiten voor
ogen;it makes him appear in the
- ol a swindler, m en zou daaruit

kunnen afleiden,dat hij een zwendelaaris;tobring(eome,bebrought)
lilter, heffer,lichter.
to-,aanhetlicht(den dag)brengen
Iiltlng, - bridge,zie lift bridge'
,- cam ,
(komen).
zie lifter'
,- eapaeity,zieew pow er; - bjadj.en bQ'
w.,licht,helder;licht(van
gear, lichttoestel; - Jaek, dommekleur);to get -,1.worden; - hlue,
kracht,vijzel;-powershefvermogen; hrown, etc., l.blauw ,-bruin enz-; - pum p,zie lift pllm p.
Ilgan. zie lagan.

eolour, l.e kleur; --coloured, l.gekleurd.

ligature ldrukk.j,koppelletter.
c) œœ., (verllichten, belichten; bijlight I J,!) zzzœ.,licht Look Jfg.);be-, lichten; aan-,opstelten fook:- uy);
verlichting; venstertopening),licht; vuur vatten,aanqaan;(doen)schztvuur,licht,lucifer; Lscheepv.j
. licht
teren,schijnen;zze ook lighting; (-baak),vuurttoren),lantaarn; (gehaek,naarbinnen slaan (v.vlam);up, (helder) verlichten, goed beme
e
n
z.
j
c
r
ed
i
e
t;
-s
,
o
o
k:
l
i
c
ht
(
j
i
gt
,
doorzicht,verstand;electrie -,eleclichten; de lichten (lantaarns enz.)
aansteken; zie ook candle.
trisch licbt;he isno r eat -,hij is
geen licht;as far as his -s extènd, l
lghtH c)adl
'.,licht (van gewicht);(te)
zi
e
a
c
co
r
di
ng
t
o
hi
s
Ns
(
ca
)
;
we
have
l
i
c
ht
,
ge
ma
kkelijk;ongeladen,ledig
m any new -s upon it sinee then,
(v.schlp);ltlchtig,lichtzinnig;los(v.
sedertdien hebben Wl#j veel nieuwe
qrond);zwak (v.wind);tomake- of,
de
llcht opvatten,niet tellen, de hand
ve
r
kl
a
i
n
ge
n
daa
r
omt
r
ent
(
i
s
ons
@r
zaak In velerlei opzicht verklaard);
lichten met,in den wind slaan;reen
to Iet in - on a m atter,1.geven in
een zaak, een zaak belichten; to

throw (e e4) - (uplom 1.werpen
op;zieook ancient,lurid,e.a.;- buoy,
l
.boei;,-vuur
dues
(dIzty), l-bakengeld;
- house
toren; -house keeper,
v.wachter; -ship, l.schip.
tvoorz.,aecotding to his -s,voorcz)
. m e

z
over zijn inzicht gaat,naardat hij
verstand heeft;the m atter as seen in
a eertain -...,uiteenbepaald oogpunt
beschouwd.**)in zekeropzicht...;this
showsthingsin a tlillerent-,ditstelt
de zaken in een ander licht; to put

(place)a matterinafalse(itsproper,
the right) -, een zaak in het verkeel.
dq (.
iuiste) daglicht stellen; to
plaee in a good -, in pen goed daglichtstellen;to standin one's (one's
ownl'-, iemand (zichzelf) in het
licht (den weg)staan Look /ïg.);to
look upon (eonsider, view,regard)
in the right -, in het juiste licht

ophef m aken van:- in weight.lzcht
van gewicht; - eoin, te l.e m unt;

displaeement (waterline), waterverplaatsing (lastlijn) bij onbeladen
schlp; - gold, te 1.goud;with a hand(heart),zfe--handed (-hearted);
itis no - m atter,het is niet gem akkelijk (geen kleinigheid);- railway,
locaal-,tramspoorweq;stocks are -,
devoorraden zijn kleln;- taxation,
l.ebelasting;- weighty(te)1.gewicht;
Lscheepv.)gewichtvan hetongeladen
s
chip; zieook hand q!)en work è1);
-bodied,licht (v.wlJn).
bjbQ'
w.,licht;-(ly)eome,-(ly) go,zo
MeWonnen, ZO geronnen; Aie o//f
llghtly.
c) samenst., --draught, zie shallowdraught;--handed,zacht(van hand)
Look jig.b,tactvolzhandig;licht be-

laden, met weinlg bagage; onvoldoendebem and;m ette weinig personeel; --lleaded,lichtzinnig;--heart-

light
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likely
dat is net iets voor hem ,zoiets kan
ed, luclïthartig; ook'
. onbezonnen;
--minded, lichtzinnig, -vaardig;
m en van hem verwachten;nothing
- -t
imbered, lichtgebouwd.
(notanything)-....langt()pverrena)

light111,doorgeven (v.kabel,scheepv.j;
niet (geen) ...;there isnothing -...,
er gaat niets boven...; to arrive at
(f'crou#.) afdalen; afstijgen; neeranything
a, true estim ate, tot
komen;-(uplon,neerkomen,-stri
jken
op;toevallig (aanltreffen,onder de
eenookm aarenigszinsjuisteraming
komen; in - manner (Mrise), op
ogen krijgen.
lighten1,(verllichten;lichten (v.schip: gelijke wijze, evenzo; on this and
the - subjevts, over dit en dergedoor de lading gedeeltelijk te lossen
of overboord te werpen); lichter
lijke onderwerpen; z'
'
e ook feel ca),
look tz1),something,e.a.;--minded,
worden; - a load (task), een last
(taalt) verlichten.
gelijkgezind,één van zin.
lighten iq
1,verlichten,verhelderen,op- b)voorz.,(zo)als?zf
ôa1s;heoug'
htnotto
klaren; opbleken;flikkeren, (weerl- talk - that,hiJm oestzo nietspreken;
lichten,bliksemen.
a m an - you,iemand zoalsgi
j.
Iighter 1, aan-, ontsteker; (vuurlaan- c)bi
jw.,- enough,very -,(as)- asnot,
m aker,
best (wel) mogelijk, mogelijk wel,
Iighter11 (scheepv.j
,znw.,lichter'
,WW.3 hoogstwaarschijnlijk.
Per 1. vervoeren; -in: eharges, zie #)znf
zz.,gelijke,weergade'
,andthe-,en
dergelijke,enzovoort;or the -, of
llghterage; -man, schlpper (v.lichter), schuitevoerder'
, elgenaar en
dergelijke, of zo; we saw its exploitant van 1.
somewhere,wijhebbenietsdergelijks
lighterage, Vervoer of överlading in
weleerder gezien'
,'wdraws(11'111) to
lichter; lichterloon, -geld, kosten.
-,sool'tzoektsoort;zieookreturn c).
Iighting, verlichting'
,eleetric -, electri- likell fcf,c.,houden van:gaarne hebben
sche v.; - by gas, gas-v.; - gas,
(mogen), (gaarne) wllleM ;to be -d,
lichtgas.
ook:in trek zijn;justasyou -,zoals
lightish,nogallicht,vgi.light1:)enl1q). u verkiest;you m ay ..., if you -, u
lightly, licht, gemakkeli
jk; lllchtig, kunt ..., a1s u wilt;the eolours are
lichtvaardigitotake -'lichtopnem en.
slightly faded, if yOu ae but slpy
best mogeli
lig
htness, lichtheid; lichtzinnig-,lichtjk,dat de kletlren wat
'
vaardigheid.
ver
bl
e
ekt
z
i
j
n,zoalsu zegt,doch ...;
- bet
ter, liever hebben ; what we
liglltningsbliksem (slagl
';flash (streak)
of -, b.straal; stroke of -, b-slag;
should'- better (best) is...,wijzouden liever (hetliefstl...;how do you
- arrester (conduetor, guard, rodl,
- i
tt
l, hoe bevalt het u?;we should
b.afleider;- eàlculator,snelrekenaar'
,
(much) - to ..., wij zouden (zeer)
- express (Xmer.),b.trein;--proof,
tegen den b. beveiligd'
,- strikw ongaarne...;weshould-toknow (hear)
aangekondigde staking.
..., wij zouden (we1) gaarne weten
lightwood, harsachtig hout; aanm aak(vernemenl...;zieook point out;he
hout.
does not - such subjects discuséed,
Iign-aloes, aloë; aloëllout.
hi
j ziet niet gaarne,dater over die
.

-

zaken wordt gesproken; I - things
to be in order, ik zie gaarne, dat
alles in orde is;znw.,voorliefde;-s
(worden).
lignite, bruinkool; - briquettes, b.briand dislikes, sympathieën en antipathieën.
ketten.
lignum vitaw gllajakboom ; pokhout. lilttelahle,aangenaam :aardig.
lihood,waarschi
jnlljkheid;in aIl-,
ligroine, (in Rusland gebezigde bena- likenaa
r alle w.;ofgreat- (
ming voor)zware benzine.
zcJ#.),veellikeI J,
)adl
'.,(derlgelijk,gelijksoortig; belovend.
gelijkend;what it is .
-'
! hoe het er likeliness?zie likelihood.
lignification, verhouting.
ligniïy, verhouten: tot hout m aken

jw.,waarschijnlijk,veruitziet,wathetis;thatisj1:st.
*'him, Iikely ad).en bi

liken
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limit

moedelijk Lals bi
jw.alleen metvery, b)samenst.,- burner, kalkbrander'
,m ost, quite, behalve in Amer.
j;ge- kiln,k.oven;-light,k.licht;(/fg.:)to
schift (lijkend),niet ongeschikt, in
seek the-light?(hetschellelichtvan)
aanm erking kom end; gunstig; aande openbaarheld zoeken;to be in the
nemelijk;not-l,datkuntgedenken!; - light, in het middelpunt der algethey are very (most) - right, ziJ
menebelangstellingstaan'
,-lightjet,
k.lichtbrander'
? - m ilk, k.m elk; hebben(hoogstlwaarschijnlijk gelijk;
a - candidate,een candidaat(sollici- pit,k.kuilLlooterl
jj;- stonw k.steen;
--wash,znœ., witkalk;(,
pf<'., witten;
tant) die wel geschikt lijkt; the
- water, k.
w ater.
pr
o
pos
al
i
s
t
o
be
r
e
j
e
e
t
ed
,
het
voo
r
stel zalwe1worden verworpen;it is limeI1,limoen:klei
necitroen;- juice,
not - that priees willrise, priees are
l.sap.
not-torise,hetisnietwaarschijnlijk lim e 111, lindetboom) Look:--tree).
dat de prijzen zullen stijgen;prices limitc1)znw.,(uiterste)grens,grenslijn;
begrenzing, beperking;limiet,m axiare m ore - to rise than to fall,hetis
m um ; there is a - to everything,
waarschijnlijker,datdeprijzenzullen
allesheeftzijn grenzen;superior (instijgen dan dalen;therearelikely to
be...,erzullenwaarschijnlijk (wel)
ferior) -, hoogste (laagste) punt,
zijn.
vroegste (laatste) termijn; (within)
liken, vergelijken (bij,to); Lzeld.) ge- well-defined -s,(binnen) scherp gelijkmaken (aan:to).
trokken grenzen; table of -s, -(s)
gedaante? vorm ;
table,maximatabelLassur.);to exeeed
Iike
nes
s
,
g
e
l
i
j
ken
l
s'
,
portret; to take one's -, lem ands
a -, een limiet overschri
jden, zie
a); to fix (set) a -, een 1.
portret maken; zie ook bear 11:). ook c,
likewise, eveneens, evenzo, ook, insstellen (bepalen, aangeven);to raise
a -, een 1. verhogen; to reaeh the
Yelijks. provinciale belasting op
likzn Lchin.j,
-,raken Ljranchisej;thedamagedoes
ingevoerde of transitogoederen.
liking, zin, lust, sm aak, welgevallen

notreach the -,de schaderaaktniet;
to reduee a -, een 1. verlagen; to
set -s to, paal en perk stellen aan;

(in, for); voorliefde (voor, for);to
tostate(give)a -,een 1.opgeven;geta - for,totakea - to,opkrijgen
m et;to have a - for,ophebben m et,
ofagw leefti
jdsgrens;- ofcredit,credietgrens; - of weight, m axim um gesteld zijn op;itisnotto m y -,het
isnietnaarmijn zin (smaak);(uplon
gewicht (v.postpakket e.d.).
ca)met voorz.,at (below,above) a -,
*, op (de)proef.
.
lilac znw.,sering'
,lilatkleur);adJ'.,lila. teken (beneden,bovçn)eenlimiet;at
lily znw.,lelie;ad)'.,l.witLook:--white). your -,tegçn den (door u) gelimilim b,lid;tak,onderdeel;rand;verdeelteerdenprijs;togobeyondthe(one's)
-, de (zijn) 1. overscllrijden; to
de schaal (v.instrument); -s,ledem aten.
adhere(strietly)to a -,zich (streng)
limber I (scheepv.),vulling; - hoard,
aan een 1.llouden;to tie (down) (to
chain,hole,rope, vullingplank,-ketbind)to a -, aaneen1.binden;withting,-gat,-touw.
in(certain)-s,binnenzekeregrenzen,
lim ber 11 adJ'.,buigzaam , soepel; ff
Jfc.,
tot op zekere hoogte;the prices are
buigzaam (soepel)maken.
wellwitlzin your-,deprijzen blijven
lim bo,to eonsign to -,aan de vergetelnog vrijver benedellde door u gestelde 1..
,within narrow -s, binnen
heid prijsgeven.
enge grenzen;zie ook restrict; withlime1c,
)znœ.,vogellijm (gcm.:bird -);
out -, onbeperkt, onbegrensd.
kalk;slaked (slaek,slacked) -, gebluste kalk; quick (unslaked) -, b)ww.,begrenzen (gcf
zz.fig.j,bepalen,
beperken, limiteren (tot, to); -ed,
ongebluste k.; cream (milk) of -,
ook: bekrompen; -ed corporation
zie'
v milk;f
zzf
,
c.,metvogellijm bestrijken,lijmen'
,met k.behandelen (be- tto-4/
zzcr.l,ziexed (liability)company;
a -ed extent,in beperktem ate;-ed
mesten).

m itable
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liability!beperkte aansprakelijkheid;
-ed (Iiability) eompany,ziecompany
bj;-ed mail,posttrein met beperkt
passagiersvervoer; -ed m arket, bepe
rkte (stille) markt; - oneself to,
zich bepalen tot;the sales were -ed
to ...,deverkoop bepaaldezich tot...;

zie ook guarantee znw., means c),
Rartnertship),e.a.

lim ztablw begrensbaar,te begrenzen.
limitary,begrensd,beperkt;grens....
limitation, beperking, begrenzing,

yrens, limitatie; (term of) -, verJ
aringstermijn; without - as to
value,Onverschillig van w elke waarde;thisistheonly -(plaeed)upon...,
dit is de enige beperking (beperkende bepaling) ten aanzien van ...;

zie ook statute.
lim itative,beperkend,limitatief.
lim itless, onbegrensd.

limitrpphw (aanlgrenzend (aan, to).
lim ousine, lim ousine.
limp 1, buigzaam, slap Look fig-j; hinding (cover), slappe (boeklband.
lim p 1I, hinken, kreupel gaan;zie ook
standard c).
lim pness?buigzaam heid,enz.,zielimp 1.
limpe
t, lemand (ïnz. ambtenaar) die
niet totheengaan geneigd is;to stick
(eling)on Iikea -,aanhangen alseen
klis.
limpid, helder, klyar, doorzichtig;
limpi
styl
w heldere stjl.
dity,hrlderhezd,enz.,zie limpid.
lim y, kleverlg;kalkachtig,kalk...
linage, aantalgedrukteregels;betaling

per gedrukten regel.
linehpin,luns,assple (v.wiel).

lincrusta? soort kunstleder.
linden, zte lim e llI.

line 1,gezuiverd lang vlas.
line 11 c1) znw., liln, streep, regel;
regelttje)?lettrrtje;(dun,sterk)touw,
snoer, liln; rlchtsnoer,gedragslijn;
gedachtqngang;linie,evenaar;spoorlijn,tragect;stoomvaart-,tglegraaf-,
telefoonlijn; 1/,y inch; ril, reeks;
(Xmer.)queue,rlj;branche,tak,vak;
(soort van,bestelling op,voorl'
aad
van) artikel,post;(assurantielpost;
collectie;post,pakket(v.aandelen);
-s, principes, beginselen, basis; algemeen werkplan;ook (fzcrou#.):let-

line
terenet
(e
br
.)i
.c
..
f,
);
(e
jus
vet
n)
ae,
w
ento say (inform
enkelwoordyt
m
@ l
Je Om 11 te m elden,ik deel u even
lnede...; eargo -, geregelde vrachtdienst; a cheap - of..., een goed-

koopsoort...;odd(job)-s,ongeregeldegoederen;zieook hard c),leading
adj., e.a.; - keeper (man), baanwac
hter;- man,ook:werkman bij
telegraaf of telefoon.
ca)met (<2ff7., to eross the -, de linie
passeren;te ver (buiten de schreef)
gaan;to draw the - at,degrens trekken bi
j,nietverder(willen)gaandan;
som ewhere the - m ust be drawm er
ziJ
'n grenzen, ergens m oet toch de

grenswordengetrokken;toget(give)
a - on txzzzer.l,een ideekrijgen (geven)vanito give - Lscheepv.j,vieren;
to Tive a person a -,iemand enige
leidlng geven (een richtsnoeraangeven); to give a person enough -y
iemand enigentijdvrijheidvanbeweging laten (om hem later te betrappen);to hold the - çtelej.j,aan het
toestel blijven, niet afbreken; to
leta person seeone's p iem and laten
zien waar m en heen wll;to take a -,

zekere gedragsli
jn volgen, een bepaalden kantuitgaan,partijkiezen;
Lassur., Lloyds) een deel van het
bedrag voorzijn rekening nemen;to
take a l*
lrm (strong) -,doortastend
optreden (tegen,against);to take a
high - with,uit de hoogte behandelen;to take one'sown -,zijn eigen
weggaan;zieookdrop :,),resistance,
e.a.
ca)
metvoorz.,allalongthe over de
gehelelinie;along the above -s,zieOn
the above (etc.)-s;to read between
the -s,tussen de regelsdoorlezen ;in
a-,op één lijn (staand)(met,with);
that is (not) in my -,dat behoort
(niet)totmijn branche(gebied);dat
ligt (niet) op mijn weg;ookLdat is
(nlietsvoormij;artielesin our-,tot
onze branche behorende artikelen;to
be in the oil-,in het olievak zijn;
in - with, in overeenstem ming m et,
overeenkomstig; to bring intto) (with), op één lijn (peil; in overeenstemmzng)brengen(met);toeome
into -, het eens worden; ook:zich

lineage
i81
link
schikken; to eome into - with, op
m easure, lengtem aat'
, - perspective,

zijde streven,nietachterblijven bij; lijnperspectief.
ook:zich scharen aan de zijdevan; lineation, het lijnen, strepen; lijnen,
strepen.
to fallinto - (/fg.),zich aansluiten
n zz
(bij,with),zich voegen (naar,with); Iine
linne
àm., linnen(goed); adj., (van)
to eome ola good -, van goede afn; -s, 1. stoffen, witgoed; art
komstzijn;togeto1fthe-s,deraille(embroidery) -, borduurlinnen;
bleaehed (white) -, gebleekt 1.;
r
e
n
(
o
o
k
/
#.
)
;
o
n
t
he
a
b
o
v
e
s
,
o
n
the -s indicated, op bovenomschrebrown (unbleaehed)-,ongebleekt1.;
V en grondslag, in bovenbedoelden
eoarse -, grof l.; dressed -, opgem aakt 1.; table -, tafel-l.;twilled -,
zin (geest);wearewritingtothem on
the -s indieated (Iaid down) hy yom
dril;to wash one'sdirty - at home
W jJ
* zullen hun in den door u aange(in publie) (/ïg.), de vullewasthuis
geest)schri
jven;on mugeven zin (
doe
n (de dingen aan de grote klok
tual -s, voor gemeenschappeli
jke
hangen); - e10th,l.lgoed);- draper,
rekening;laid on the right -s, op
manufacturier(fnz.in1.en katoenen
de juiste leestgeschoeid;to beeonstoffen);- drapery,(handelin)witte

goederen; - goods, 1.stoffen, witgoed; - m anufaetory, l.fabriek;
press, l.kast; - trade, l.handel;
weaver,l.wever; yarn,l.garen.
tenschappelijke beginselen; out of h*ner 1,lijnboot,li
jner;lijn-,verkeersm y -, zie not in m y -; out of vl
i
e
gt
ui
g
L
o
ok:
ai
r -).
with, niet in overeenstem ming l
lner 11 fteckn.j,vulstuk.
m et.
llng,leng (soort kabeljauw).
cx) verbind., - of action (eonduet), linger, talm en, toeven! dralen, trainetinued on the sam e -s,op denzelfden
voetvoortgezetworden;to reorganize
a business on m ore seientifie -s, een
Zaak reorganiseren Volgens m eerwe-

gedragsli
jn, politiek; - of business,
ren; weifelen; kwl
jnen; zie ook
branche,vak;- ofdefenee,verdedilingering;- awayone'stime,zijn tijd
gingslinie (ookfig.j;-ofgoods,soort
verbeuzelen;- on,voortkwijnen;goederen; - ol rails! spoor; - of
on
(upon,over)asubject,lang bijeen
onderwerp stilstaan; - out, rekken
steamers,stoomvaartlljn;- oftrade,
(v.onderhandelingen enz.).
t
ak van handel;zie ook sample c1) llnge
en thought.
rinw talmend, enz., zie linger;
(langlgerekt, langzaam (werkend);
b4 ww., strepenq liniëren; opstellen,
rangschikken,ln een lijn opstellen; slepend (v.ziekte).
geschaard staan langs; bçkleden, lingerie,lingerie.
voeren,beschieten (met,with);zie Iingo fgemeenz.j,(vreemdofonverstaanook lining;tin--ed,metblik bekleed,
baar)taaltje,koeterwaals.
m et blikken binnenkist; - one's lingua franca!idem :m engeltaal.
po
ekets (purse),zijn beurs spekken; l
inguist:linguzst.
in, omli
jnen,schetsen,aftekenen; linguistle, llnguistisch, taal...,talen...
- off, aftekenen, afscheiden door liniment,smeer-,wrijfmiddel.
streep (strepen); - out, aftekenen, lining,bekleedsel,voeringLookscheepv.j,
voeringstof; beschieting; binnenbeomlijnen, ontwerpen; - through,
kleding;lead -,loodbekleding;zieook
doorhalen;- up, (zich)opstellenqup with, zich aansluiten bij, zlch
cloud znœ.;- e10th Lscheepv.j,poortscharen aan de zijde van; - with,
laken;- piece (scA.),ijzerenvulstuk.
lopen langs,grenzen aan.
linkznw.,schakelLookjig.j,schalm ;1/4c(
J
lineage,geslacht,afstam m ing;nakom evan meetketting (+ 20 cm); (pekllingschap.
toortsischakelmanchetknoop;Ltechn.j
entriekschaar;-s,golfbaan;m islineal, in rechte lijn afstammend; seixc
ng -,ontbrekende schakel;- by -,
(zcI#.)= linear.
stap voor stap; çfJœ., (aaneenlschalinear,lijnvormig,lineair,li
jn...,lengte
...;
per- foot,perstrekkenden voet;kelen, (zich) verbinden (aansluiten)
Engels H andelswoordenboek
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list
#
6ook. - up: met, wi
th); koppelen,
-s, ook: natte w aren ; compass,
vloeistofkom pas; - m easure, m aat
aansluiten,inschakelen;- on (*
m) to
a system, zich aansluiten aan een
voor natte waren'zie ook drier.
systeem ;outlying towns -ed up by l
iquidate,afdoen,delgen,vereffenen (v.
m otor-bus serviees, afgelegen plaatschuld);liquideren;afwikkelen;- a
sen, door autobusdiensten verbonhull position, een haussepositie afden; - a train up with, een trein
wikkelen ; his salary has heen -d
aansluiting geven aan;to he -ed up
uptoandineludingMareh,zi
jnsalaris
with, ook: sam enhangen m et.
is tot en m et M aart verrekend;
linn fdial. oj Schotl-), waterval; poel
the eostsatf 100 (jur.)de kosten
beneden watervalpravijn.
liquideren op f 100; liquidating
account, liquldatierekening.
lino Lgemeenz.j,ziellnoleum;-ed,met fiqui
dation,delging,enz.,zieliquidate;
linoleum bedekt.
linoleum , linoleum .
liquidatie;compulsory (voluntary) -,
linotype, linotype: (regellzetmachine. gedwongen (vrijwillige) 1.; the X
Ilnseed, lijnzaad; - eake?li
jnkoek; Company,in -,deX Maatschappij,in
l.; to go into -, liquideren; zie
meal,lijnmeel'
,- oil,lljnolie.
linsey-w oolgey znw., tiretein: grove
qer#er winding-up.
liquidator, liquidateur, vereffenaar.
s
t
of
van
ha
l
f
wo
1
en
hal
f
ga
r
e
n;
a
dj
,
tireteinen.
liquidlty,vloèibyarheid,enz.,zieliquid
Iint, pluksel, pluis.
adj.kliquiditelt.
llquidzw vloeibaar enz. m aken
Iintel, kalf:bovendrem pel.
liquid O j.
,
Iintezs,ruw kat
uis.
.oenzaadpl
liquor znw., vpcht, nat, vloeistof;
Iiny,vollijnen;gerimpeld.
Iion,leeuw;the -'sm outh,de m uilvan
(sterke) drank;afkboksel,aftreksel.
,
den 1.(jig.);the -'sshare,hetleeu- spirituous -s, spiritualiën: gedistilwendeel.
leerd;- am m oniae,am rrionzaliquida;
lip,lip;lip,rand;-ped,gelipt; salve,
ww.,insmeren (v.leder);weken (v.
lippenpomade; Ljig.j vleierij;
mout enz.);laten trekken.
liquoriew zoethout'
, drop.
serviee,l.ndienst; - stick, l.nstift.
lipper Lscheepv.),kaibeling.
lira (zn,
ç,.:lirw liras,ajgek-:Iu.),lire.
liquate,smelten (v.metalen,terzuive- Izisbon, witte Portugese wijn; soort
citroen.
ring).
Lislw - gloves, garen handschoenen;liquation,smelting,vgl.liguate.
liquelaeient,oplosyend (mlddel),smelt- thread, garen fvoor handschoenen).
middel.
lJsdl
pe
ndens (jur.),idem :aanhangig geng.
liquelaetion, (het) vloeibaar m aken
(worden),enz.,zieliquefy.
1
Iissomte),zie lithetsome).
liqueliablw smelt-,oplosbaar.
1st I c)
ê zrlfc.,li
jst; tabel, naamli
jst,
liquelier, sm elt-,oplosmiddel.
catalogtis; (jur.) rol; rand, zoom,
liquefy, vloeibaar maken (worden), zelfkant,(tochtlband;-s,strijdperk
smelten,oplossen.
(ookjig.);to enterthe -s against,in
liqueseent, (llcht) vloeibaar wordend
het krijt treden tegen; - price
(smeltend,oplossend).
(ligure),catalogusprijs; - ol eargo,
lique
ur
,
l
i
ke
ur
;
d
i
s
t
i
l
l
e
r
t
y
)
,
l
.
s
t
oke
rt
i
j
)
;
vracht-, cargalijst; - ol ereditors,
frame (stand),l.stel.
crediteurenlijst; - ol drawings,uitliqueurist,zie liqueur distiller.
lotings-,tre'
kkingsli
jst;- olfreights,
liquid ad)'.,vloeibaar,vloeiend;waterig;
vrachttarief; - of priees, prijs-,
k
helder,klaar;onvast(ook v.beginseoerslijst; - of publieations Lboeklen),veranderlijk;liquide,vlottend,
ltand.j,fondscatalogus; - of quota(gemakkelijk)realiseerbaar (conver- tions,koersnotering;- otweights,geteerbaar); - amber,storax; - bluw
wichtsstaat; - of wines, wi
jnkaart;
waterblauw '
,zieook am m onia,assets,
zie ook application c), free c2),
fuel,resource;znw.,vloeistof,vocht;
sailing c).
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bsww.,op eenlijstplaatsen,inschrijven, lltigableybetwistbaartopreclltsgronden).
prijzen (in prijscourant),catalogise- litigant adj., procederend, procesvoeren, noteren;een lijst (opsomming)
rend; parties -, procederende (litigeven van;van tochtband voorzien;
gerende)partijen;znw.:procederende
the goods are -ed at 2 sh. eaeh, de
(litigerende)partij,litlgant.
goederen zijn(in deprijscourant,den litigate, procederen (over);betwisten;
catalogus)genoteerd tegen 2 sh.per
Iitigating parties,zie litigant adj.
stuk; -ed hotel, bondshotel; the l
ltigation,proces,(rechtslgedingàprocesm aterials-ed on theindent,dein den
voering;ltointin -,betwist(lltlgieus)
punt,strlldvraag;to threaten -,m et
bestelbrief (op de bestelkaart) verm elde (opgesomde) material
een proces dreigen;to prevent -,een
en;
-e
d
seeuritiew in de officiële beursnotep. voorköm en.
ring opgenomen fondsen; - on the litigi
ous, procesziek; betwistbaar (op
Stock Exehange,in de officiële notering opnemen;-ing adding-m achine,

rechtsgronden); proces..., betwist,

drukken,insteendruk uitvoeren;-ing

or nothing, w .Of niets; t: m ake

officw steendrukkerij.
lithographer,lithograai, steendrukker.

profik
lttrekken van;
he - that (
#
et
'.what

llt1
-(
&
:
'lel1S.

ook de posten reqistrerende optel- litm us,lakm oes; - paper,l.papier.
m achine, vgl. non-llsting.
litre, liter.
list11 (scheepv.jznw.,slagzijtde);over- litter znw'., draagstoel, -baar, (strolhelling;to have a - to port,zie œœ.;
strooisel;stalmest'
,strodek (v.plant
ko6etaheavy(bi# -,zwareslagzij ten);worp,dracht (v.dieren);romrilgen;œœ.,slagzljhebben,overhelmel(hoop),warboel;peat (moss) -,
len; - to port, naar bakboord overturfstroolsel;tobe (aIl)in a -,overhellenq-tooneside,naaréénzijdeo.
hoop liggen; ;cœ., van (met) stro
listen,lulsteren (naar,to;ookfig.j;-in
voorzien (bedekken) (gdœ.:- down);
Lradioj,luisteren;zieook reason ca).
(be-,rondlstrooien tgcfc.: - down);
een warboel m aken, overal neerlistener-in çradioj,luisteraar.
listening-in fradio),hetluisteren.
Kooien (laten liggen), door elkaal'
listless,traag,lusteloos Look v.markt). llggen-ed
(gooien,halen);(jongen)werwith, bezaaid (
listlessness, traag-,lllsteloosheid.
Pe
n'
overdekt)
m et.
lit, verlicht,enz.,zie light lc); aan
(-gestoken).
littery,rommelig,doorelkaar(liggend,
literalc#j.,letter...;letterli
jk;- error,
gegooid).
,
zie znœ.; - translation, letterlijke little adj.,klein (0011jig.j;kleinzielig'
vertaling;znœ.,drukfout.
luttel,gering,weinig,beetje'
,- Board
literary, letterkundig,literair.
t.
/1mdr
.,gd??zccnz.),New Yorkse nabeurs'
, - m oney, w einig geld; a literature,letterkunde,literatuur; (gcm oney,een w .geld;he did his- best
meenz.jdrukwerk.
litharge,loodglit;red (gold) -, rood-,
(gemeenz-),hij heeft gedaan wat hij
goudglit;silver -, zilverglit.
kon;''- Solzthern'', uitgestelde àgndelen Southern Railway Co.; - tim e,
lithetsome),buigzaam,lenig.
lithia, lithine,steenloogzout.
weinig (ook'
.korte) tijd; rnffz.,a -,
lithie,steen...;stenen'
,- acid,steenzuur.
een beefje,wat;een kleinigheid'
,eell
lithograph znw.,lithographie,steendruk
poosje;nota-,nietweinig,heelwat'
.
ev.
ery helps, alle beetjes helpen;
(-plaat); œm.,lithographeren,steenlithographie,lithographisch, steendruk
.@
..; - print, zl
'
c lithograph znf<,.; -

printing office, steendrukkeri
j; -

stone,lithographeersteen.
lithography, lithographie, steendrukkunst.
lithology,. lithologie: steenkunde.

-

of? w. tellen fgeven om ); w.
ep
there) rem ained, het W .e dat
*

Overbleef;after a -,na een poosle;by -,by - and -,allengs'
,fora -,een

poosje;in -,in het klein,op kleine
schaal;he waswithin a - ol ..., het

scheelde m aal'w. of ...;zie o?k go

for en think of; bl
j'
çc.. weinlg; -
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littleness

Lloytps

knownfirms,weinir-bekendefirma's; liver 1, levende, wie leeft; longest
--minded,kleinziellg;zie ook dream .

langstlevende.

littleness,kleinheid,enz.,zielittle adj. llverII,lever;--colourted), l.kleurtig);
littoral adJ'
., kust...'
, znw.,kustgebied,
- sausage? l.worst.
-strook.
liveried, in llvrei.

livahle, bewoonbaar; draaglijk (3r. livery, livreià (/ïg.)kledij; (jur.) (acte
leven).
van)inbezltstelling (ooà:- ofseizin);
live J,
) ad)'.,levend,in leveni.levendig,
to sue (îor)one's-,een eisinstellen
actief krachtig;gloeiend (v.kolen);
tot verkrijging van een erfgoed;to
keep horses at -,paarden verhuren;
vers (v. stoom); onder stroom of
paarden in onderhoud hebben; geladen (elccfr.); - issue, actueel
(brandend)vraagstuk;-mateh,bran- (eompany), City-gilde (Londen); -dende lont; the - roek, het vaste
m an, lid van een City-gilde, gildegesteente;- stoek:levende have,vee
broeder;stalhoudertsknecht);-servant, livreibediende; - stable, stal(-stapel);--stock m suranee, veeverzekering; - weight, levend gewicht
houderij.
ivid,loodkleurig;blauwachtig wit.
(v. dieren); --wire, onder stroom l
staande draad;(jig.,gemeenz.)actief, lividity,loodkleur;blauwbleke kleur.
living adJ'
.,levendlig);(nog)in leven;
energiek,bezielend (persoon).
b) œm.,leven,bestaan;blijven leven, w oon...;the -, de levenden;to have
thmeebrothers nOg drie broedersin
voortbestaan; Lscheepv.j het uitleven hebben;thegreatestlinaneier-,
houden (in storm);zie ook living;elose,erkrapjes (op zeer beschezden
degrootstefinanciervan onzen ti
jd;
nom an -,niem and terwereld;- eoal
voet) van 1..
, - a double lile, een
duobel1.leiden;-tosee...,het(nog)
(roek),zielivec);-language,levende
beleven...;- by one's trade.van ziln
taal; zie ook m em ory; znfc., leven;
beroep 1.;zir ook wit znœ.; - down
levenswijze;ook = livelihood;toearn
slander, laster door zijn l.swandel eo
(make
) one's -,den kostverdienen;
st of -, - expenses, kosten van
logenstraffen'
, - in,intern zijn,inwonen'
)''required to - in''' >>intern'';
levensonderhoud;zieook standard c)
not -d in,onbewoond;- on, voortzn..; - spaees (scAecpe.), woonruimten;- wage,loon dat een mensleven;= (uplon.1.van,zich voeden
waardig bestaan oplevert.
m et; 1. op kosten van; - on one's
reputation, op zijn reputatie tel.en; lixiviate, uitlogen.
- out, overléven;uitwonen,niet in- lixiviatiom uitloging.
tern zi
jn; - to a gmeat age, een Iixivium , loog.
hogen leefti
lama;(stof van)lamawol.
jd bereiken; - up to a llama,
's, Lloyd's: vereniging van zeeeontrad,een contractnakomen (na- Lloyd
assuradeuren en reders te Londen,
leven); - uptoone'sname (reputacentrale Londense zeeverzekeringstion),zijn naam eeraandoen;zieook
beurs;posted at- asmissing,bijL.'s
income, interest 11c), means b),
als verm ist gem eld;registered at -,
promise c).
i
ngeschrevenin L.'sRegister;-agent,
livelihood,(levenslonderhoud,bestaan,
L.'s agent (vertegenwoordiger); kosttwinning)imeansof-,middelten)
Book olH ouse-flagsandFunnels,L.'s
van bestaan; to make (earn,gaim
egister van firm avlaggen en schoorget)a (one's) -,den kostverdienen. r
stenen;- eertifieate,L.'s certificaat;
lively,levendig Lookv.kleuren,beschrijeharaeters,zie'wmarks;(builtto) ving enz.);vo1leven,druk,energiek; treffend, sprekend; geanimeerd (v. highest elass, eerste klasse L.'s; Confidential lndex, L.'s index van
beurs, zaken)i licht op het water
liggend(v.schlp);totakea - interest
ve
rtrouwelijkeinlichtingen;- Graveyard, L.'s afdeling voor vermiste
im levendig belang stellen in; to
schepen; - List, L.'s Scheepvaarthave a - time,dehandenvol(werk)
.

hebben.

blad; - m arks, L.'s classificatielet-

load
ters,
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loan

teken.; - (marine, marinehoom,l.boom ;-eaqacity?l.ruimte;
- eharges.kosten van lnladlng,l.kosi
ns
ur
a
nc
e
)
po
l
i
e
y,
L.
'
s
(
z
e
e
as
s
ur
ant
i
e
l
polis;- Reading Room ,afdeling voor
ten, -loon; - elerk,ladingm eester'
,(lange-vaart)scheppvaarttijdingen;eoil (radio), verlengspoel; - days,
Register (of British and Foreign
l.dagen; - hold, l.ruim; - jetty,
ladingssteiger; - port, 1.-, afscheepShipping), L.'s Register; - Room,
haven; - terminal, l.station.
L.'s Room (waar de leden posten
afsluitenmetdemakelaars);-W eekly IoalIznm.,brood;krop (v.sla ofkool);
-

Shipping Index,L.'sweekblad voorde
scheepvaart; - Underwriters, L.'s
assuradeuren.

for the loaves and lishes, om den
brode; half a - is better than no
hread, een half ei is beter dan een
lege dop; - sugar, broodsuiker; ww.

load c) znm., last (ook /ig.), lading,
vracht,(gelwicht;(techn'jbelasting;
(0/à:Ioave),een krop vormen (v.sla
last (maat),voer (hooi);-sof...(geofkool).
meenz.j,hopen...;totakea - o1fone's loaf11 ww.,(omllummelen, lanterfanm ind,iem and een pak van het hart
ten Look - about);- away one'stime,
nemen;from no - to full- Ltechn.),
zijn tijd verlummelen; znm.,gelanvan onbelast tot volbelast;under -,
in geladen toestand; - displaeem ent

terfanter.
loam znw.,leem ;l.beton;- pit,l.groeve;

(draught),waterverplaatsing van geWW.,lemen,met 1.bedekken (menladen schip; -t-waterlline, laad-, gen).
lastlijn;at its - mark, op zijn last loam y, leem achtig,leem ...
(scheepv.);-star,zielodestar;-stonw loan c1)znw.,lening;hetge-,ontleende,
zeilsteen,magneet L
ook jig.j.
geleendgeld;het(uitllenen,ontlenen;
b) ww.,(be-,inlladen,bevrachten;laas (by way o1) a -, bij wijze van
ding innemen; belasten, bezwaren
lening,in bruikleen;to ask for the drukken op;(tecàn.)laden, belasten;
, of, tetr)leen (in bruikleen)vragen'
,
we thank you for the - ofthe report,
ook weight f<7f
zz.;laden (v.vuurwapen);overladen,overstelpen (met, rijdanken u voordegelegenheid tot
with);aanzetten,vervalsen (v.wijn);
lnzage; (uplon -, tetr) leen, in
(beurst.)sterk kopen;verzwaren (v.
bruikleen;m oney on -,geleend geld;
to hold on > in bruikleen hebben;to
premie, vgl. loading); ready to >
laadklaar;fully -ed, volgeladen; to
be
outon -,uitgeleendzijn;- against
guarantee, crediet tegen borgtocht;
he -ing (for Antwerp), in lading
liggen (naar Antwerpen); -etl diee,
-on mortgage,ziemortgage- (ca);valse dobbelstenen; to play against
on security,crediet(voorschot)tegen
Onderpand; geld op prolongatie,be-eddiee,ongelijkspelspelen;-down
tx4z?zcr.l,lossen;-ed vessels,geladen
lening;- on seeurities (stoek), beleschepen;tobe -ed up (Amer.down)
ning,geldlening tegen onderpand van
(with), volzitten (met) (voorraad
effecten;zie ook service c).
l enz.);ziewer#drloading;zieooksilk c). ca)metadJ'
.,brokers'-s,beurs-,effecten-,
oaden (alleen in documentenj,geladen. m akelaarscredieten (-leningen); eall
loader, lader,bevrachter.
(day-to-day) - Lbeurst.),dadeli
jk oploading,hetladen,lading, enz.,zieload
zegbare l.;eonversion -,conversie-l.;
h);vracht;verzwaring (verhoogd bedebenture -, obligatie-l.;dem and -,
drag) van netto levensverzekeringsdadelijk opzegbare l.;fiduciary -,
premie a1saandeelin debedrijfskos- zie unsecured- ;loreed -,gedwongen
ten;Acteoncerning the - ani Dis1.;foreign (external) -,buitenlandse
ehargillgofSea-goinqvessels,Stuwa1.;governm ent> staats-l.;gratuitous
doorswet;to bein -,ln lading liggen ;
-,renteloos voorschot;home(interportof-,zie,
w port;time of -, laad-'
nal) -,binnenlandse 1..
,loeal-,zie
m unicipalx;long-dated -,lonr-term
tijd;time1or-,ladingstermijn;- in
turn? beurtlading'
, - apparel, laad-, 1. op l
angen termijn'
, lottery -,
gerel;- berth,l.plaats,ladingsplaats;
prem ie-l.;m oney -,geld-l.;m ortgage

Ioanable
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-, hypothecaire 1.;m unieipal -,ge- loathing, afkeer,afschuw.

locate

meente-, stedelijke 1..
, preferential loathly (veroud.), loathsomw weerzin(prelerence)-,preferente1.;premium
wekkend,verfoeili
jk.

-, premium bon; -, zie lottery N, loave, zie loaf I f
zzfc.
priority -, prioriteits-l.; publie -, lob znw.,hom p,bonk,klom p;œm.,zich
openbare 1..
,seeured -, gedekte 1..
,
1og of traag (voortlbewegen Look:

shortt-dated)-,1.op korten termijn'
, - along).
Stoek Exehange -s,ultim ogeld;street lobby znw., voorzaal, portaal, wachtta4z?zcr.l,zie call (day-to-day)ew; kamer;wandelganq,couloir;foyer;
unseeured -, ongedekte 1.;voluntary
Lscheepv.) voorkajuzt; ww. ta4mcr.l,
-,vrijwilligel.;zieookcollateraladj., decongresleden (in dewandelgangen)
bewerken.
dead J,
),0.a.
calmetw'
fz/.,to arrange -s,leningen tot ''Lobs'', aandelen Lobitos Oilfields.
stand brengen;to eallin a -,een 1.op- l
obster,zeekreeft;- pot,kreeftkorf(om
vr
age
n
(
o
pz
e
g
ge
n)
;
t
o
c
ont
r
ad
(
f
or
)
kreeftin te vangen).
a -,een 1.aangaan;to floata -,zie l
oealc)adjitplaatselijk,locaal,plaats...,
to issue a - ;to granta -,een 1.vergrwestelnk;hier(daar)terplaatse;alstrekken, geld lenen;to have the hlerfop briej,envelonpej;notobtainof,telr)leen (in bruikleen) hebben; able-ly,terplaatsqnzetverkrijgba>r;
toissuea -,een 1.uitschrijven (uit- agent, plaatselljk agent; - bill,
plaats-,locowissel;- eall, locaal gegeven);to make a - o1, tetr) leen
qeven,in bruikleen afstaan;tonego- sprek; - eharges, plaatskosten; t
zate a een lening sluiten (plaat- eonditions, toestanden (verhoudinsen,negotiëren);to redeenla > een
qen)terplaatse(aldaar);-eongump1.aflossen (amortiseren);toraisea -, tlom plaatselijk verbruik;- eustom,
geld opnem en, lenen; een 1. uitzie - usage; - goods? locow aren;
schrijven;to subscribe to (for) a -, - knowledge,bekendheld m et plaatop
een 1.inschrijven (-tekenen),zie
seli
jke toestanden;- line,locaalverook subscribe.
keer (fe!e/.); - news, plaatselijk
b)
4sfc
œ.ns
(fn
z.
c
ame
t.
,-Amer.), (uitllenen.
nieuws;- papers,plaatselijkebladen;
aeeountTleningrekening;
- posteard, stadsbriefkaart; - rates,
gem eentebelasting; - serviee, buurtr
e
keni
ng
,
g
Be
l
e
ni
ng
'
'
,
'
(
Go
ve
r
nment
)
- Aet
,lenlngwet; - assodation, zie
verkeerà- train,locaaltrein;- usage,
ew society; - bank, zie 'w office; plaatselljk gebruik;zie ook loan ca).
eapital,geleend kapitaal;-eolleetiom bjznw.
,inwoner(vandeplaats),aldaar
gevestigd advocaat enz.; ook =
leencollectie(v.kunstvoorwerpen);IIOWS, train@
eompanp zie e
w office; - ereditor,
zie credltor; - interest, zie - rate; loealte), pl
aats waar iets voorvalt,
- m oney, geleend . geld; - olfiee,
t
o
nee
l
(
/
f
g
.).
voorschot-, leen-, hulpbank; ook; loealism, plaatselijke eigenaardi
gheid;
pl
aa
t
s
e
l
l
l
k
gebruik?gezegde enz.
kantoorvan inschrijving (op staatslening);- rate,rentevoorbelening'
, loealitp plaatselijkheld;plaats,ligging,
- soeiety, onderlinge leen-, hulplocallteit.
bank.
loealization, (het)localiseren,enz.,Zl
*e

loanablw zie lendable.
localize.
loanee,lener,aan wien geleend wordt. loealize,localiseren,binnen zekeregrenIoaner, zie lender.
zen houden;een qlaatselijk karakter
loat
h,afkerig,ongenegen;wb are (feel) ge
ven; decentrallseren; (ze!#.) =
- t
locate; - attention upom de aano transfer our custom to another
dacht concentreren op.
lirm,ongaarne veranderen wijvan
leverancier; to be nothing - to go, Iuoearno,- agreement(paet),Locarnowàt graag gaan.
verdrag.
loathe, een afschuw hebben van, ver- loeate,plaatsen,een (zi
jn)plaats aanfoeien.
wijzen,de plaatsbepalen (opsporen,

location
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lodge

vinden)van,,,thuisbrengen'';(.
4mcr.)
afbakenen v. land, concessie enz.;
(dr?zdr.) in bezit nem en (Ar. nlijn).
tx4?zzcr-l (zich) vestigen; (a4
d.
rr
(
zf
e
nz.
r.)
w onen ,gevestigd zi
jn;tobe
Amer.j,gelegen (gevestigd)zijn.
loeatiom plaatslng,enz-,zie locate;ligging;(aangewezen)plaats;(Xmcr.)afbakening,afgebakendterreinitdmcr.)
verblijf(plaats); (du,
$'fr.) boerderij.
loeh fschotl.j,meer,zeearm .
loek 1,lok;vlok (v.wolofkatoen).
loek 11 c)znw.,slot;sluitplaat;schutsluis,kolk;opstopping (v.voertuigen
e.d.);dead -,zie dead c);patent -,
patentsluiting; -, stoek and barrel,
zoals het reilt en zeilt, alles (inbegrepen),totaal;topassthrough theLscheepv.j,schutten;under- andkey,
achtersloten grendel;- box (zcI#.),

loe-king,-bar,sluitstang (v.kistenz.);
bolt,grendel(voorsluiting);- lee,

bjçcw?.,sluiten,opslotdoen (gaan);in-,
om -,toe-,op-,af-,wegsluiten;vastzetten,-klemmen,-raken; Lscheepv-j
schutten,geschut worden;-e4 doek,
dok met sluizen; - horns (Xmdr.),
den strijd aanbinden (met,with);the staile-door after the horse has

loeust,sprinkhaan;cassiatpeul).
Ioeution,zegs-,spreekwijze.
lode, afvoerkanaal,-sloot; metaalader;
- oliron-ore,ijzerader;-star,pool-,
leid-ster Look /ïg.);-stone,zie loadstone.
lodge znw.,portiersloge, -kamer Lookk
porter's -);portierswoning (bijbuitenplaats); - keeper? portier (v.
buitenplaats);f
JJfc.,hulsvesten,logeren,herbergen,onderbrengrn,plaatsen: leggen, deponeren (blj,with);
indlenen (v.reclame,aanvraag,verzoekschriftenz.),inleveren,inzenden
(bij, with); opslaan (in pakhuis);
(doen)légeren,neerslaan (v.koren);
plaatsgeven aan,bevatten;zetelen,
zitten (/fg.);(op kamers)wonen (bij,
with);zieooklodging;- acomplaint
against (with)! een aanklacht indienen tegen (blj);- doeumentswith
a person (at a p.'s office), documenten deponeren bij (ten kantore
van) iemand; - power with (in,in
the hands o1) a person,iemand met
m acht bekleden, m acht geven;zie
ook appealb),claim #a),e.a,

zie lock dues.
loeo, loco;eerste kosten; ook = loco-

motive engine;- eitato (ajgek-:l.c.),
loco citato:te aangehaalder plaatse'
,
- Rot
terdam , loco R .; - factory, af
fabriek'
, - prices, zie spot prices.

loeomobile tx4rzzer.l,locomobiel.
loeomotion, (voortlbeweging,het zich
verplaatsen'
, verkeer.
loeomotive c#j.,zich (voortlbewegend;
van beweging,bewegings...;- engine,

locom otief; - engineer, zie engine
driver; - steam coal, locom otiefkolen;znw., locom otief.
loeom otor, zich voortbewegend voorwerp of persoon.
loeom otory,locomotorisch,bewegings...

loeum,-tenency,waarneming,(plaatsl-

zie post box;- ehain,rem ketting;vervanging;-tenens,(plaatslvervaneham bep sluiskolk; - dues, s.geld;
ger.
-f
ast, op slot; - gatw s.deur; - loeus,plaats;lokaliteit;-sigil
lifajgek.:
keeper (master), s.wachter; - nut,
L.S.),plaatsvoorhetzegel(op actrn
contramoer; - paddlw s.deurschuif;
enz.);- standi,rechtom te verschlj-sm am zie- keeper;- sm ith,slotennen ofteworden gehoord voorrechtm aker; - stiteh, kettingsteek.
bank of wetgevend lichaam .

been stolen,den put dem pen als het
kalf verdronken is; - away, w egsluiten; - in, in-,om -, opsllziten; -

out,buiten-,uitsluiten;uitsluiten (v.
arbeiders); --out, uitsluiting; through (scheepv.),(doorlschutten;up,op-,wegsluiten;sluiten (voorden
nacht); vastleygen (v.kapitaal;in,
in); --up, slultingstijd; (het) sluiten;--up (ofcapital),hetvastleggen
(vastgelegd zijn) van kapitaal;vast-

gelegd kapitaal; --up shop? onbewoonde winkel;zie ook lockzng.
loekage, sluisverval; s.werken; s.-,
schutgeld.

loeker, (scheepslkastje,kist;loket (in
kluis),safe-loket;-#sorders,exportcertificaat(op achterzijdevan ,,bond
note'').
loeket, rnedaillon.
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lodgeable
logieal.. logisch ;it would seem - to ...,
lodgeable,goed bewoonbaar.
Iodgem ent,plaatsing;plaats;ophoping;
ookkhet komt ons juist voorom....

vaste voet; (jur.j deponering (v. logiegr
alait
y, (het) logische.
m , logogram : stenografisch
geld),deposito;to make (effect)a -, logo
t
e
l
r
e
n.
ooklvasten voetverkrijgen.
lodger, kamerbewoner,logeergast.
logograxlh, zie logogram en logotyps.
lodging,huisvesting,enz.,zielodgef
&,m.; logomaehy,woordenstri
jd,haarkloveril,
lochom achie.
logies; -s, (gehuurde) kamerts);
hoard and -,kosten inwoning;tolive logotype L
drukk.j,logotype.
in -s,op kam erswonen;- house,huis loiter, talm en, treuzelen,lanterfanten;
- ahout!rondslenteren;- away onegs
waarkamersworden verhuurd,hôtel
garni; money L
timw ziln tijd verbeuzelen.
s
c
h
e
e
pv
.
)
,
ve
r
bl
i
j
f
kosten.
loiterer, treuzelaar,lanterfanter.

lollipopts),snoeptgoed).
LombardStreet(jig.j,de(luondenselgeldmarkt;itis(aIl)-to a China orange
Ioft,zolder,vliering;galerij;qveroud.0/
(gemeenz.),het is tien tegen één.
Amer.jverdieping.
lofty,hoog;(/fg.)hoog,verheven;trots, ''LombardsM,aandelenOostenrijkseZuiVoorn aam .
derspoorweg.
lonely, lonesom e, eenzaam , verlo< I c) znœ.,blok (hout); Lscheepv.j lone,
log;logboek,(scheepsljournaalLook: laten; to be fighting a lone hand,
geheelalleen staan (in opinie,proces
ship's -); boorstaat (v. petroleumbron); wood in the > onbezaagd
enz.).
.,lang;l.durig;l.gerektà
hout;toheave(throw)the -,loggen; lon: I c)adJ'
to sailby the -,op delog varen;ww.,
fbeurst.)àlahausse,in deliefhebberil
(oo/c:- olstoek);to go -,àla hausse
i
nblokkenzagen (houwen);(scheepv.)
in het logboek optekenen; afleggen
gaan;- hill,ziebilllIbj;-contradw
contracten op langen termijn; (v.afstand,volgens de log);zieook
logged en w aterlog.
eredit, zie N-term (#); - custom,
zeer oud gebruik; - date, 1. zicht;
bjsamenst.,- book,logboek,(scheepsl- di
stanee,grote afstand,zieook#);
journaal;ook: dagboek (v.reiziqer
- exehangw zieN rate;- figure,zfeenz.);-board(schcdpe.l,wachtborkle, pr
ice;- lirm ,flessentrekkersfirm a;Iodgment,ziflodgement.

loess,löss:Llm burgse klei.

logtafel; - eabin, klein blokhuls; ehip,zie- plank; - glass, logglas;-

house (hut),blokhuis;- line (sc#.),
loglijn;topay outthe - line,loggen;
- plank,logplankje;- reel,logrol;-rollting)tzl??zdr.,gemeenz.j,(het)wederzijds helpen Linz.in politiek);-

head, beredeneerde, berekenende,
schrandere, vooruitziende kop, zie

ook d); - hours, lange werktijd
(-uren);- navigation,grote (scheeplvaart; - paper, zie ew bill;- priee
(gemeenz.),fllnke (stevige)prijs;ookl
slate,zie- plank;- wheel,zie,
w reel;
br
uto prijs; - ratw l.zichtkoers; gightyvèrziendheid;vooruitziendheid;
- wood, cam pechehout; - yield,
1.zicht;zie verder d); zie ook chalk
balkenopbrengst (v.boom).
znw.,dozen,hundred,interest lca),
log H,logtarithme).
Iogarithm , logarithme; - tahles, logalease l znw.,standing b),thousand,
rithm entafel.
ton,Way bjd4 c),e.
a.
logarithm ic,logarithmisch.
b)bQ'
w.,lang,
al1.,so (as) - as...,a1s
ts;aIl day > den gehelen
logged,zie1og f
zzw'.; vol water, van w.
...m aar,m i
dag; this usage is no -er observetl
doortrokken (ookl water--); stil(not observed any -ex'
), ditgebruik
staand (v.water).
w ordt niet m eer in acht genom en;
logger tx4mcr.l,houtkapper.
m ueh -er,veell.er;nog 1.;itwillnot
loggerhead,kogeltang;karqtschildpad;
to be at -s, overhoop llggen (met, last m ueh -er, het zal niet 1.m eer
duren;to he -,1.wegblijven;1.over
with).
logiw logica;zie ook chop 11 ww.
ietsdoen;itwill(not)be-beîore...,

lonï
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Iook
het zal niet 1.duren voordat (
of)...; Iongitudinal, lengte..., langs-.-, OVerthe eonsigment should have reached
langs;in de lengte.
you - before this? de zending had looby, lumm el.
reeds 1.in 43*.
: bezlt moeten zi
jn;he loofah,loefahtspons).

was (not) - in coming, het duurde Iook c1) kijken,zien; er uitzien (a1s),
(niet)!.voordat(of)llijkwam ;to he
lijken; zie ook looking;- belore you
- over (about) it,er 1.over doen.
l
eap,bezint eer gijbegint;it -s as
if ...? het ziet er naar uit,dat...,het
c)znw.,-s,lang papier,l.zichtw issels;
tx?zzer.l haussiers'
, the - and the
schilntalsof...;things - bad (grave),
short of it is ..., ,,der langen Rede
hetzietersomber (niet rooskleurig)
kurzer Sinn''is...;to take -,1.duren;
uit; - high, grote plannen hebben,
hoger-op willen, nlet m et weinig
how -itwilltakethem to...,hoe1.zij
nodig zullen hebben om...;at(the)
tevreden zijn;he -s it (the qart),
-est,op zijnlangst;hefore(ere)p binhi
j ziet er naar uit;- likw gell
jken
nenkort,eerlang'
,(not)1or-,(nlet)1. op, er uitzien als; er naar uitzien
,
d4samenst.,--ago,adj.,van lang gele- dat;whatit-slike,hoeheteruitziet'
den; znw., verleden; --away ships,
it -s like it,het ziet er we1 naar uit;
the plaee -s like oil,het ziet er naar
s
chepen welke ver over tijd zijn; boat, sloep; --e10th, soort calico in
lange stukken;v-continued,van zeer

uit,dat hier olie wordt gevonden;it
-slike rain,hetzieter naar uit alsof
er regen kom t; - sharp,haast m a-

l
.en duur;--datedhill,zie bill 11:);
-distanew lange-afstandlsl...,ver;ken;scherp uitkijken;things - that
d
i
s
t
ane
e
e
a
l
l
(
dme
r
.
)
,
zi
e
t
r
unk
c
al
l
;
way
nom het schijnt,dat het dien
- kant uitgaat.
drawnt-out),l.gerekt;a v-drawnoutaffaip een l.gerekte geschiedenis; ca)verbind.,- about,rondzien;- about
to fill(supply)a --feltwant,in een
one,om zichheen zien;op zijn hoede
1. gevoelde behoefte voorzien; zijn;- about for, rondzien naar;
-f
lam ing eoal, zie cannel coal; after,zorgen voor,letten op,nagaan;
hand,gewoon schriftftegenst.:shortwaarnemen,behartigen(v.belangen);
- ahead,vooruitzien,in de toekomst
hand)
;
t
o
wo
r
k
out
(
r
e
pr
o
duee
)
i
n
- -hand, ui
tw erken; --headed, slim ,
zien; - at, kijken naar, bekijken;
uitgeslapen; --headedness, slim heid;
--

lived,1.levend;1.van duur,l.durig;

--prieed fgemeenz.), duur; --ghore,
bijdekust;kust...,aanwal;--shoreman, van de scheepvaart of visserij
levend kustbewoner; (Xmcr.), zie
docker; --sighted,vèrziend;vooruitziend; --sighted bill, zie bill 11:);
--standinp oud, van ouden datum ,
van jaren her;--standing relations,
oude relaties; --suffering, lankm oediglheid); --term credit, crediet op
l.en termijn'
,--term,ook:langdurigy
bestendig; --tongued, praatziek; ways(-wise),in delengte;--winded,
l.adem ig, -dradig.
Iong I1,verlangen (naar,for).
longeval,langlevend.
Iongevity,langte)leventsduur).
l
onginw verlangen,begeerte (naar,for).
longish, nogal lang.
longitude, (geogr.)lengte;degree of >
l.graad;in - 20, op 20O 1.

at elosely, nauwkeurig beschouwen; - at hom e, de hand in eigen

boeze'
m steken; they will not (so
mueh as) - atit,zijwillen er niets
vanweten;- twieeatone'smoney (a
penny),een dubbeltje tweemaalomkeren;- back;terugzien;omkijken;
baek to (on,upon),een terugblik
werpen op;- heyond, verder kijken
dan; - down, neerzien (op, on,
upon;ookjig.);- downtward),dalen,
teruglopen (v.prijzen);- for?uitzien
naar,verwachten,tegem oetzlen;zoeken (naar);arisemay be-elfor,we
may
- 1ora rise,,een
prijsverbetering
is te verwachten'
long -ed for? lang
verw acht,w aarnaar reeds 1. ls uitgezien'
, - forward to, uitzien naar,
tegem oetzien'
,rekenen op;I am -ing
forward to hearing from you on the
m atter,gaarne zie ik uw bericht ter
zake tegem oet; - in, even aanlopen

(bi
j, upon); - into, kijken in,in-

look
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kijken,onderzoeken,nagaall;- into
the matter? de zaak onderzoeken
(nagaan);zïeookpossibility'
,-on,zie
- upon;ook.
.toekijken;- out,uitzien
(op,over,in,on,upon, over,into);
naar buiten kijken;(goed)uitkijken
(
opletten,
oppassen);op-,uitzoeken;
- outlor
,ultzien naar;omzien naar;
(zeker)verwachten'
,zieook look-out,
squall znw., e.a.; - over,bezien,opnemen, zijn blik laten gaan over;
döörzien,-lopen,-kijken,-bladeren;
door de vingers zien; on -ing over
ourhooks,bijhetdoor-,nazien onzer
boeken;-through,kijken door;doorkijken, -zien; doorzien; on -ing
through our hooks,bijhet doorzien
onzerboeken;-to,letten(passen)op,
zorgen voor; uitzien naar, rekenen
(vertrouwen)op,verwachten;kijken
naar, nazien; - to itthat ...,er voor
zorgen,dat..., - to one'sown profit,

loose

schijn;tothe.
*'
.zotezien,ophetoog;

zie ook look-in.
looker-on,toeschouwer.

look-in,to havea -,een kijkje (komen)
nemen;even bij iemand aanlopen;
een kansje krijgen.
looking,-box,kijkglas(techn.j;-glass,
spiegel;spiegel- (verfoelied)glas.
look-out, uitkijk (ook jig.); (voorluitzicht;it is his (own) -,datis zl
jn
zaak;tokeep a good (sharp) -,goed
(scherp)tlitkijken;to keep a - for,
rondzien naar;to be on the - for,
zoeken (uitzien) naar; - man
(scheepv.),uitkijk.
loom 1,weefgetouw;schacht (v.roeispaan).
loom 11 ww., zich in vage omlijning
vertonen,(vaag en dreigend)opdoem en,opdagen; - ahead, opdoemen;
- l
arge, een voornam e plaats innemen, van grote betekenis of om-

zijn voordeelzoeken (betrachten);we
vang
zijn (schijnen); - upon one's
must to the by-produets 1or our
m ind,vooriem andsgeest opdoem en;
m
oe
t
en
de
wi
ns
t
van
de
profit,wi
j
z
nw., -ting) (scheepv.j opdoeming,
eersteziehtvan land;luchtspiegeling;
bijproducten hebben;W e to y@u
1or reimbursem ent (to hel
- galw m arszeilkoelte.
p us),
wij rekenen er op dat u ons zlzlt loonghee LEng.-lnd.j,sarong.
s
lchadeloosstellen (helpen); zie ook loop znw.,lus,lis,strop,oog;oor (v.
baurel znœ.; - up, opkijken, naar
baal, zak); bocht;raamantenne; oven kijken; omhooggaan,stijgen,
(hole), zie looq-hole; - (I1ne), ringoplopen (v.prijzen);opleven,beter
baan; nevenlezding; œœ., lustsen)
gaan (v. zaken); opknappep (v.h.
maken in;(meteen lus)vastmaken
weder); opzoeken, nagaan, na(opnemen)(ook:- up,haek);(in een
slaan (v.woord enz.);- aperson up, bocht) opschieten, (als) in een 1us
iemand opzoeken,bijhem aanlopen; plaatsen;- together,een lusvorm ige
- up to,opzien tot; - upon, uitzien
verbinding aanbrengen tussen...
op; - upon a% beschouw en als; - Iooper,lussenlegger (
v.naaimachine).
upon favourably, m et een goed oog looq-hole znw.
, (kijklgat; (/fg.) maas,
aanzien,gunstig beoordelen; - upon
ultweg:achterdeurtje,uitvlucht;œœ.,
with suspieion (somewhatseeptieally,
van (kljklgaten enz.voorzien.
doubtlully), met wantrouwen aan- Ioose a)adj.,los Look jig-j;ruim,wijd,
zien (er enigszins sceptisch tegens
lap,vrijthangend);vaag,onsamenhangend, onnauwkeurig, oppervlakover stagn),zie ook favour th) en
l
kig,slordig;los,onverpakt;los,m u1
ight Ic?).
b)znw.,bllk;uiterlijk,voorkomen,aan(v.grond);los (v.weefsel);onvast
zien Look:-s);to have a - atit,(er)
(v.handschrift);lostzinnig);Lchem-j
e
ens
(
na
ar
)
ki
j
ken,
be
ki
j
ke
n;
i
t
has
vr
ij(nietinverbinding);toeome(get)
the - of...ratherthan that of..., het
-,losraken,-gaan; to sell (store) -,
zietermeeruitals ...dan als...;we do
los verkopen (opslaan); - eash
notlikethe-ofit(ofthings),dezaak
(money),los geld;- deck Lscheepv.j,
staatonsnietaan,hetbevaltons niet,
loos-,storm dek; - end.los einde;to
wijvertrouwen hetnieterg;justfor
be
at (a) - endts),niets om handen
the - ol the thing, enkel om den
hebben; in het onzekere zijn, niet

loosely
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loss
weten waaraan zich te houden (
wat
privy adj., treasury'
, f&zf
&z., tot lord

ervantedenken);toleavethematter
ata -end,dezaakonafgedaan (onbeslist)laten;--leaf books,losbladige
boe
ken;zieookpack b)en rein zaœ.;
- -tongued, l
oslippig.
bjznw.,togive(a)-t% denvrijen teugel
geven.
c) fcw,., losmaken, -laten,laten gaan
(schieten); (scheepv.) losgooien; (oness) hold,loslaten;- for sea,het
anker lichten.
Ioosely,losjes,slap,enz.,zieloose c).
loosen,lostser)maken;losgaan,lostser)
wor
den;(doen)verslappen;tobeeome
-ed, losgaan.
looseness,losheid,enz.,zieloosec);the
oltheselaws,deweinigestrengheid
dezer wetten.
loosish, nogal10s.
loot znw-, buit, roof, plundering'
, -,

verheffen; - (it), den baas spelen
(over,over).
lordling,potentaatje.
lordly, voornaam , vorsteli
jk, groots;
hooyhartig.
lordshxp?heerschappij (over,o1, over);
heerlilkheid,adellijk goed;lordschap.
lorgnette,lorgnon,face-à-m ain;toneelkijker.
loro, - account,loro conto.
lorry, lorrie? vrachtwagen zonder OP-

staande zlj-en achterkanten.
lose, (doen)verliezen,verbeùren,verspelen,kwijtraken;verzuimen;(ze!#.)
(doen) missen (v.trein);laten voorbijgaan (v.kans,gelegenheid); achterlopen (v.uurwerk); - onesellim
z
ich verliezen (geheelopgaan)in;itself in, geheel verloren gaan in;it
m ay - him his plaee, het kan hem

saek orpillage(cssur.),plundering of
zijn betrekking kosten;- hy (over)
r
oo
f
;
ww.
,
(
ui
t
l
pl
unde
r
e
n,
(
be
l
r
ove
n.
it,erbijverliezen (inschieten,tekort
looter, plunderaar.
komen); - in measure (weight), inloo-table,soortrond tafeltje.
meten (inwegen);zie verderlosing en
Iop I znw.,snoeihout,snoeiselLook:-lost;zie ook ground 1cu)2 head ca),
pings,- and top!- and erop);ww., labour c), lawsuit, patlence, sight
(aflsnoeien, toppen,af-,wegkappen
c1),time ca),way c),e.a.
fookl - oll, away); vplng shears, loser,verliezer;to be a good (bad) >
snoeischaar.
(niet)tegen verlieskunnen;to bea 1op II, slap neerhangen ; slap laten
hy
it,zieloseby (over)it;toeomeo1f
a
-, aan hetkortste eind trekken,er
hange
n; - (aboutly(rondlslenteren,
omlum m elen.
e
en veerbijlaten;atthe-Fsrisk,on
eondition that the - shall pay, op
lopIII œœ.,woeligzijn (v.zee),deinen;
znw.,woelige zee,deining.
kosten van ongelijk;zieookback #1).
loppy 1, slap,hangend.
losing,verliesgevend;- game,verloren
loppy II,kort (v.golfslag),woelig (v.
spel;to play a - game, to light a l water).
battle, verloren spel hebben, een
op-sided, soheef, overhangend; eenhopelozenstrijdvoeren;- pârty,verzijdig,ongeproportionneerdimetslagliezende (lijdende) partij; - priew
zij (v.schip).
verliesgevendeprijs,p.diede kosten
loquaeious, praatziek, spraakzaam .
nietgoedmaakt;zieook bargain ca).
Ioquaeity,praatzucht, spraakzaam heid. los
s c)verlies,nadeel,schade;verliesIord znw'
.,heer, meester;lord;eotton -,
po
st;heisa great(no) > eris veel
katoenkoning; - Advoeate (SrAo/!.),
(niets)aan hem verloren;a dead -,
Procureur-Generaal;- (High) Chanpuur(zuiver)verlies;itproveda dea;
eellor, voorzittervan het H ogerhuis;
-,hetleverdenietsdan v.op;a heavy
ulz Minister van Justitie; - Chiel

Justlcw hoorste rechterlijke ambteI
naa
r na den - (High)Chancellor;u
ieutenant, ulz Com missaris des Konings; - M ayor, Burgem eester van
Londen?Y ork,Dublin ofanderegrote

stad;zzc ook Admiralty, house a),

-,een zwaarv.;serious -,ernstig v.;

- arising (resulting) from, eaused
(oceasioned) by, in eonsequenee of,
eonsequent upon, owing to, as a
result of, schade (verlies) ontstaan
door (ten gevolge van);- and Gain
Aeeounttz1mer.l,zie profit and loss

Iost
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Iour
account;the - ofa ship,hetvergaan
the-,dehelepartij:alles;odd(joh)-,
van een schip; - ol profit, winstongeregelde(losse)partij;a - ofland
derving'
, - of m oney, tim e, geld-,
(#rzzcr.),zie plot lzrzœ.;a - (-s)of
tijdverlies'
, - of (in) weight, ge- m oney,tim e,troublw ete.,een hoop
wichts-v.; - on investments, be(hopen) geld, ti
jd, moeite enz.;to
leggings-, koersverliezen; zie ook
east(throw)in one's - with,zijn lot

exchange ca), total adj., e.a.; verbinden metdatvan,hetlot (wi1record, schadestatistiek.
len) delen van;to draw (east) -s,
een verlies
bj metww. to hear a
loten (om,for);a notary draws the
dragen;to cover a -, een v.dekken;
-S,een notaris loot uit-if the votes
areequally divided,-s shallbedrawn.
to incur a -, v. (schade) lijden
(oplopen);to inlliet-es (uplon, v.n
bijstaking van stemmen beslisthet
berokkenen;to leave a -, v. laten
lot;the - fellto ...,ziecu);the- fell
(geven);to makegood (reeoup) a -, (up)on...,hetlotvielop...;--money,
een v.goedmaken (vergoedpn),zie
plokgeld,-penningen;zieookbad (z).
ookmakec1);to suffer(sustain)a -, ca)metvoorz.,by -,bijloting;todeterm ine by -:door het lot laten beslisv.
(schade)lijden;the -essustained,
de geleden v.n; to take one's -, v.
sen,bijlotlngbepalen;bytheear -,
nem en;zie ook cut qa),entail ww.,
bijgehelewagonladingen;inone-,in
meet lc),realize,supply c).
zijngeheel,inéénpartij;in(by)-s,in
c) metvoorz.,at a -, metverlies;het
percelen (partijen),perceelsgewijze;
spoor bijster; in verlegenheid (onto divideinto -s,zieb);itfelltomy -,
the - fellto m e,itfellto m e asmy -,
zekgrheid),ten einde raad;to run a
busm ess at a -, een zaak m et v.
hetvielmijten deel (te beurt).
dri
jven;to sell at a -,met v.ver- b)f,
fzœ.,(verlkavelen,in percelen (parkopen;to sellata - on the invoiee,
tijen)verdelen (00/t:- out).
beneden den factuurprijsverkopen; 10th, zie loath.
at a - for a reply, om een ant- lotion, wasmiddel,betwater.
woord veflegen; to be at a - for lottery, loterij Look jig.j, verloting;m oney, niet weten,hoe aan geld te
loan, premlelening;- loan bond,
komen;tobe (find oneself) ata - to
share, lot in een premielening'
,
unde
k rstand (find out, ete.)..., niet
t
i
e
ke
t
,
l
ot
e
r
i
j
br
i
ef
j
e
,
l
o
t
.
unnen begrijpen (te weten komen lotting.verkaveling.
enz.)...;tobeata-whattothink ofit, lotus,lotustboom);- eater,gemakzuchniet weten, wat er van te denken;
tige drom er.
loud, lui
without - of time, onverwijld.
dtruchtig);opvallend,opzichlost,verloren,enz.,zie lose;ship - or
tig,schreeuwend,druk (v.kleuren,
not - (assur.), op goede of kwade
patroon, kleding, manieren); (fnz.
tijding-to be verloren gaan,zoekAme
r.jsterk (v.reuk);thiscalls-ly
raken; Vergaan,om komen'VerWorforinvestigation,ditvereistdringend
onderzoek;to protest-lyagainst,met
pen worden (v. motie); to get -,
verloren (zoek) raken;zie ook post
krachtopkomen tegen;zieookpraise
c,
) en transmission; - in thought, znœ.; --speaker, luldspreker.
in gedachten verzonken;he is - to Ioudness, luidt
ruchtiglheid, enz., zie
aIl sense of duty (honour),hi
j heeft
loud;kracht (v.toon).
alle plichts-,eergevoelverloren;to be lough (
1erl.),meer.
(uplon,verloren gaan voor;kind- lounge fcm. slenteren,flaneren,lanterfanteniluieren;-'away,verlum melen,
nessis- upon him,vriendelijkheidis
aan hem niet besteed; - luggage
verluieren;znœ-,slenvrtgang);(wanoffice, dépôt van gevonden bagage;
dellpromenade;hal,galerij,conversaz
i
e
o
ok
l
abour
c)
e
n
s
i
ght
cu
)
.
tiezaal(inz.v.hotel);ligbank,-stoel,
lot @,) znf
c., lot,deel; aandeel,deel, divan,sofa; - suit, colbertcostuum .
por
tie;kaveling,perceel,partijttje), lounger, slenteraar,flaneur.
hoeveelheid;hoop,zo,boel,heelwat;
lolzr, zie lower 1l.

louvers
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luek

louvers,louvres,louvre-hoards,jafoezie- lower11,een donker(dreigend)aanzien
raam (v.hout-ofglasrepen).
hebben; dreigen (v. wolken), dreiIove, liefde (voor iemand,o1,for,to,
gend hangen (boven,on,upon).
l
o
we
tm ost,laagst,onderst.
towards;vooriets,for,to);notto be
had for - or money,voor geen geld
of goede woorden te koop,

lowliness, nederigheid: enz., zie lowly.
lowly, nederig,beschelden, deem oedig.

low I J,
)laag;ordinair;laag,min,min- lowness,laagheid,enz.,zie low Il).
derwaardig,gem een;in mindergoede l
oxodromie adj.,loxodromisch, schuin
conditie,er slecht aan toe;gedrukt,
zeilend; - line = znw., loxodroom ,
terneergeslagqn; schraal, slap (v.
zeiltrek,schuine koerslijn.
voeding);at(its)-est,op zijn laagst loyal, (geltrouw,eerlijk (aan, jegens,
(minst);to be (stand,quote) -,laag
to),loyaal.
(
ge
not
ee
r
d)
s
t
a
an;
t
o
br
i
ng
-,
ver
l
oyal
ty,getrouw-,eerlijkheid,loyaliteit.
zwakken,vernederen;uitputten;aan lozenge,ruitvorm ig facet,in lood gevat
lager wal brengen;tobuy (seIl) -,
ruitje; pastille, tablet; -d, geruit,
tegen lagen prijs (verlkopen;to get
ruitvormig,met ruitjes.
(run) -, opraken (v.voorraad),zie luhber's Iine (point) Lscheepv.j, zeil-,
stuurstreep.
ook run ca);to Iay -,neerslaan,ten
onder(va1)brengen;- brass,messing lubrieant adj.,qlad makend,smerend;
m et een laag kopergehalte;-er deek,
ZTtW., sm eermlddel.
benedendek;the -er deek (
vs
cheepv.j, lubrieate, smeren fook jig.j, oliën;
$ I.g
de minderen; - tide (water), eb, lubricating grease, m achinevet'
oil,sm eer-,m achineolie;l.g oiIdxstillaag water;zie ook bj;zie ook case
I znw-, court c1), frequency,fund
latw ruwe smeerolie (handelsben.).
ZnW ., grade 11 znw.
t opinzon :), lubrieatiom smering (ook jig.), (het)
quality,pressure,spirl
t c,
2),tension, smeren (oliën).
a.
lubrieator, smeertoestel, olie-, Sm eer-,
water ca),- e.
-born,van l
age afkom st;
vetpot.
b)-same
nst-,
- bred? onopgevoed, onbeschaaf
d, l
ub
rieity,glad-,glibberigheid (ook jig.j.
ordinalr; - -browed, vooruitstekend; I
ubrieous,glad,glibberlg Look jig.j.
overhangend (v.rots);laag,somber lueeney, lichttendlheid,glans,schittering.
(v. gebouw, ingang); --elass, inferieur, van slechte kw aliteit; -- lueent, lichtend, glanzend, doorschi
jGown, laag,in-gem een; --grade, zie
nend.
grade 11znœ.'
,-land,(van het)laag- lueerne, - (elover),zie clover.
land;--lying,laagtgelegen);--mind- lueid, helder,klaar fook jig.j, schitteed,onedel,laaggezind'
,--paid,slecht
rend,doorschijnend.
betaald'
, --pitched, laag (v. toon, lueidity, helderheid,enz.,zie lucid.
ve
rdieping,dak);(/fg.) weinig ver- lueiler (match) Lgemeenz.j,lucifer.
heven;--prieed,goedkoop;--spirited,
neerslachtig, gedrukt'
, --studded

tx4z?zdr.l,laaq van verdieping.
Iower I ad)'., lager,enz.,zie low Ia);
beneden..., onder...,onderste; later,
meerrecent;zie ook house c); ww.,
lager maken, verlagen (ook jig.j,
neerlaten,(laten)zakken,lagerworden,afhellen'
,lager draaien (v.gas);
strijken (v. boot, vlag, zeil); verminderen, verlagen (v. prijs enz.),
dalen (v. prijs); vernederen'
, temperen (v.kleurenz.);- oneself,zich
vernederen (verlagen).
low 11 ww.,loelen;znw.,geloez.

luck.toeval,geluk,tref;fortuin,succes;
as - would have it,zoals het toeval

wilde,toevalligerwl
js;ba4 -, pech;
good -, geluk, veine, m eevaller; I
wish you good -,ik wens u (veel)
succes;ilI-,pech,déveine,ongeluk,
tegenvaller;m ore - than skill, m eer

geluk dan wijsheid; worse -1,ongelukkigerwijs,ongelukkig genoeg!;
tobein -('sway),tohavearun of-,
geluk (veine)hebben,fortuinlijkzi
jn,
het treffen;to be out of -,to have a
run ofill -,pech (déveine)hebben,
onfortuinli
jk zijn;zieook down l:a),
flow znw.,stroke,try c).

lueklness
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lunar

lueklness,geluktkig toeval).
(ruw) behakken, bezagen; hotsen,
luekless, ongelukkig, onfortuinlijk,
bo
lderen, zich log (lomp, zwaar)
ram pspoedig.
voortbewegen (00/ç:- along,onl;-ed
lueky,gelukkigtfortuinlijk;tomakeaup,ook:rommelig,vo1 (met,with).
guess,hetbiJtoevalgoed raden;(to lumberer çinz. Amer.),houtkoper; h.kapper,-veller,vlotter,-sleper.
make) a - hit (deal), een goedeln)
slag (slaan).
Ium bering, houtaankap.
luerative, winstgevend,voordelig, pro- luminary?lichtgevend (hemelllichaam ;
(
fijtelijk,lucratief.
.j
ig.)llcht,ster.
luere,gewin,winst,voordeel (gcœ.in Iuminiferous, lichtgevend, -voortplant
e
nd.
ongunstigen zinj;filthy -,vuilgewin;
aards slijk.
l
umi
nosity, (het)lichten,glans,helderlueubratw des nachts werken (studeheid Look jig-j;lichtsterkte.
ren); (des nachts) moeizaam uit- lum inous,lichtend,lichtgevend,licht...;
verlicht, helder, lum ineus; - paint,
denken (-werken).
lueubrytion, (product van)nachtelijke
lichtende verf; - ray (wave),lichtstudle (arbeid,bespiegeling).
stra? (-golf).
lueulent (zcI#.),klaar,overtuigend.
lumbpznw.,stuk,klom p,bonk,klontt
je),
ludrieous, lachwekkend? belachelijk,
roktje);bobbel,bult,buil,knobbel;
bespottelijk.
massa,hoop,boel;in a (one) -,en
lulfznœ.,loeltzijde);œœ.,(oplloeven; bloc,massaal,in eens;in (by)the -,
de loef afstrken (lcl/.).
bijdenroes,en bloc;allola-,alles
lug 1,loggerzell,breefok fook:- sail).
(helemaal) op (over, in) elkaar; eoal, stukkolen; - gold, goud in
Iug 11 (gemeenz.)œœ., slepen,sjouwen
(met),sleuren;trekken.rukken (aan, klompen; - sugar,klontjessuiker;sum ,ronde som ,bedrag in eens,som
at);- in(bytheheadandshoulders),
metdeharen erbijslepen;znw.,ruk. in den roes; - sum seeurities,lappen
lug 111, oor (v.baal, zak);nok (aan
fbeurst.j; zie ook èharter znw. en
premium :); work, aangenomen,
machine e.d.).
stukwerk; f
lug IY, -s, derde (inferieure) soort
V+., bijeen-, bij elkaar
tabaksblad.
gooien,in de
n roes nemen,sam enne#'#
m en , over een kam scheren L
luggage,bagage,reis-,passagieysgoed;
ookktoenter(reoster) -,bag@geaf-,aan- tokether); klonteren, klonters vorgevenizfeookleftlenlost;- examinam en; bulten,builen; - dowm neertiom visitatie;- label, (b.llabel; ploffen;- (in)with,samen (en bloc)
olliee,b.bureau) - porter,witkiel;nemen met;indelen bij Look: unraek. b.net;- tieket, b.reçu; - van,
der); zie ook lumping.
b.
w agen.
lum pqr, bootwerker; klein aannem er
lugger, logger.
(die de onderdelen van het werk
lugubrious, luguber, treurig, som ber,
weder uitbesteedt); wie bij het
naargeestig.
classificeren fijne onderscheidingen
lukewarm ,lauw (ook jignegeert.
j.
lIzIl fcœ., sussen, kalm eren, in slaap lumpiness,klom pigheid,enz.,zielumpy.
wiegen,stillen;gaanliggen (v.wind); lumpinç (gemeenz.),dik,zwaar,groot;
znw., tijdelijke rust (kalmte, stilte,
- wexght, volgewicht,volle m aat.
lumpish,lom p,plomp ;loom ,traag.
s
t
i
l
s
t
a
nd)
;
a
i
n
b
us
i
ne
s
s
,
s
t
i
l
s
t
and
in zaken.
lumpy,klom pig,klonterig,bultig,klodlumserznw.,rommel,oudgoed,prullen, derig;m et korten,onstuimigen golfballast;tzlmer.l(werk-,timmerlhout; slag;to deal- Lbeurst.j,grote zaken
- earrier,houtboot;-mam zie lum .

doen; - ore, bonken erts.
berer; - mill, zaagmolen; - room, llm aey, krankzinnigheid.
rom m elkam er'
,- sealer, houtm eter; lunlT,maant
s)...,lunair'
,-caustie,hel- yard,houtstek,-tuinen;ww., volsesteen;- distance,m aansafstand'
,proppen,-stoppen (ooà:- up,over); eelipse, m .sverduistering; - m onth,

lunatie
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maehine
lute znw., kleefdeeg, kit; gumm iring;

year,m.maand,-jaar;- politics,onpractisch gedoe.
lunatie,krankzinnigte);- asylum,k.ngesticht.
Iuneh znw., lunch fvormeli
jkerL
luneheon);ww.,lunchen;een 1.aanbieden.
lunette, lunetlte); halfronde opening
(ruimte);patenthorlogeglas;oogklep.
lunge znf
zz., (plotselinge)uitval,stoot;
œœ., een (plotselingen)uitvaldoen,
stoten (naar,at) (ookL- out);- for,
grijpen naar.
l
ine
,lupi
ne;
lupul
in,
lupul
ite-(
,s
),l.zaad.
lupuline,hopbitter.
lureh znw., ruk,plotselinge slingering

(zijwaartse beweging); Lscheepv-)opschieter, kaaier; (v4zzzer.) neiging,

œg,.,(verlkitten,dicht maken,dichten,lutéryn.

lutestring, zze lustring.
luxatw ontwrichten.
luxation, ontwrichting.

luxe,luxe; de - shops (shoes, etc.l,
luxe-winkels (-schoenen enz.).

lumirianee, weelderig-,weligheid.
Iuxuriant,weelderig,welig.
luxuriate,welig tieren;zich aan weelde

luxur
oveir
geven;zwelgen (in,in).
ous, weelderig, luxueus; overdadig; -ly appointed, weelderig ingericht.
luxury, weelde; luxe; weelde-artikel

fook:article ol -);(table) -,genot-

middel, delicatesse; - tax, weeldeaanleg,lust;to leave in the -,in den
belasting.
steek laten; ww., slingeren, gieren, lyeeum , lyceum .

plotseling overzij (overstag) gaan
(ook jig.j.
lureher, (kleine)dief,oplichter;spion.
lurezaf
zz.,lokaas (ookjig.),verlokking;
ww.
,(aan-,verllokken;- away,weglokken; - lrom , ontlokken; - into,

l
yeopodi
um (powder),stuifpoeder.
lyddl
*te,lyddiet:explosiestof.
lye,loog;- vai,l.kuip,-vat.
lysol, lysol.

M

verlokken tot.

lurid? (vaallbleek,bleekgeel,vaal,ros m aeadam:m acadam ,steenslag.
(
-slg);akelig,somber,luguber;to east G aeadamxzw m acadam iseren.
a -lighton,een schrillichtwerpenop. maearoni
,mycaroni;Lfig.jmengelmoes.
lurk ww., loeren, op de loer liggen ; maearoom bltterkoekje.
schuilen, zich schuil houden, ver- M aeassar (oil
), Makassarolie.
scholen 4ijn; Iuringmplaçe, schuil- maeeaboy, maccabam Makuba (fijne
plaats;luring roek,blinde klip;znw
snuiftabak).
to be on the >,op de loer liggen. ., mae
w foelie (van muskaat); - bil,
m uskaatolie.
lus
c
i
ous
,
(
ove
r
l
z
oe
t
L
o
ok
j
i
g.
j
,
he
e
r
l
i
j
k,
lekker.
maperate, (laten)weken,macereren.
lush,weelderig,sappig;mals (v.gras). m aeqration,weking.
m
lust znw., begeerte, zucht (naar, o1); aehinite,intrigeren,kuipen;sm eden
,
- of gain (lucre), winzucht; fzzgz., beram en.
(vurig) begeren,haken (naar,after, maehination, m achinatie,intrigue,kuifor).
Perij.
lustre znw., glans, schittering; luister; m ac
hinator, intrigant.
lustre(stof);luster,lichtkroon;ook= machineznw.,machine (beweegkracht
lustrumàtoadd -to,toshed(throw)
toepassend,vgl.engine znm-),werk- on,lulsterbijzetten;ww.,glanzen, tuig Lookjig.),toestel;tx4/zzer-lauto;
lustréren.
tz1.rzzcr.l toonaangevende politieke
lustreless, glansloos,m at.
eotton, m achinegaren;
Parti
j,
lustring, lustrine,lustrine,glans-taf
.

Iustrous,glanzend,schitterend;luister-,

glansrijk.

lustrum , lustrum .
lusty, krachtig, gezond, ca
flirllc,
ferna; zie ook purpose ). stevig,

--m adw m achinaal vervaardigd,
fabrieks...,fabri
ekmatig'
,-oiyln.olie;
- parts,m .onderdelen;- postingym achinale boekhouding'
,--printed, m achinaal gedrukt'
, --ruler, linieer-m .;
-

t-spun)yarn,m.garen;-tool,werk-

m aehinery
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m aiden
tuig-m .;- work,fabriekswerk; f
zzf
+,., m agisterial, m agistraats...; gezagheb(machinaal)bewerken(vervaardigen); bend.
m agistracy, m agistratuur.
naaien (metnaaimachine).
m aehinery, m achinerie, m achines, me- m agistrate, m agistraat, overheidsperchanism e, inrichting (
ook jig.j; soon; politierechter.
auxiliary -, hulpwerktuigen'
, the m agistrature, m agistratuur.
banking -, llet mechanism e van het m agnanim ity, grootm oedigheid.
bankw ezen'
,- breakdown, m achine- m agnanim ous, grootm oedig.
breuk.
m agnate, m agnaat.
m aehinist, m achineconstructeur'
, m on- m agnesia,m agnesia,talk-,bitteraarde;
teur, bankwerker; machinenaaister.
bloeks (scales), m.blokjes (-schamaekerel, m akreel.
len);- earbonate,koolzure m.
nzaekintosh rZ
eT
ge
tW.
nman
, (stof
e1,-voo
J
'as'
r
,)
adj
wat
.,wa
er- m agnesium , m agnesium .

dichtetn)
magne
t,magneet Look jig.j;zeilsteen;terdicht.
eoil, m .spoel.
maekle Ldrukk.j,fcf<7.,dubbeleren,dou- m agnetie, m agnetisch, m agneet...: -

bleren;znœ.,dubelering,m isdrult.
m aeulate,zie m ackle ww.
m aeulation, zie m ackle znw.

arm ature,m agneetanker;- iron, m .IJZer*- iron stone,m .steen;- needle,
m .naald.

nzaeulature Ldrukk-), uitschotpapier; magnetiealtly), magnetisch Look fig.j.
m isdruk.
magnetism,magnetisme Look jig.j.
m aeule, zie m ackle znw.
magnetize,magnetiseren Look jig.).
mad,gek,krankzinnig,dol (op,after, magne
tization,magnetisering Lookjig.j.
about,for,on;van,with);--brained m agnetite, m agnetiet.
maKneto, magneet..., masneto...;
(-headed),dol,dwaas.
ignition, m agneetontsteklng.
madapollam, madapolam (katoenen
magnifieation Lradioj,versterking.
stof).
m adderznw.,meekrap;-root,m .wortel; m agnificenee,pracht,luister.
çcœ.,met m .verven.
m agnificent,schitterend,prachtig,luis-

made, gemaakt, enz., zie make c,
1);

foreign--,in hetbuitenland gem aakt;
- bi
ll, ul
:
u geëndosseerde wissel; land, aangewonnen (i
ngedijkt)land;
heisa - m an,zi
jnfortuznisgemaakt;
- mast (sc#.),gekuipte m ast; --up,
(Oplgemaakt; kunstm atig; uit de
lucht gegrepen, verzonnen; --up
goods, naanufacturen,
. --up priee,
'zieook flood znm.
gapkoers Lbeurst.)!

terrijk; - profits, schitterende winmagnilier,vergroter;versterkerLradioj;
ook = m agnifying glass.
magnify, vergroten Look /fg.);versterken Lradioj;grotervoorstellen,overdrijven;-ing-glass, vergrootglas.
sten.

m agniloquenew hoogdravend-, grootsprakigheid.

ma6niloquent,hoogdravend,grootspraklg.
Madeira,Maderalwiln).
m adness,krankzinnig-,gek-,dolheid.
magnitudw grootte,omvangtrijkheid),
Madras,-drapery,Madras(gordijnstof).
g
rootheid,belangri
jkheid;ofappalling
-,ontzettend groot;ofthefirst-,van
magazine! tijdschrift; wapen-, kruitm agazlln.
m agenta, fuchsine'
. helrode verfstof

(kleur).

m aggot, m ade.

den eersten rang;to attain to a great
-,een grote vlucht nem en.

mag
num,grote(dubbele)fles(+ 21/41);
-

bonum , grote pruim ; soort aardappel.
m agie ad)'.,magisch,toverachtig,tover m ahogany znw., m ahoniehout, -boom ;
...; - l
ad)'
., m ahoniehouten.
antern, toverlantaarn; znw.,
tovenarij,toverkracht,magie;as if m ahoganyizw een m ahoniekleur geven.

m ag6oty,m adig,vol m aden.

hy -,a1s bijtoverslag.
maiden, maagdelijk, eerste; - effort,
magieal,zie magic adJ..k-ly, (als) bij
eerste poging;- report,eerste jaartoverslag.
verslag; - voyagw eerste reis (v.

m ail
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schip);the ship is on her - voyagw
het schip maaktzijn eerste reis.
mailc)znw.,mail,brievenmaal, (zeelpost; postzak; posttrein (ookl train);direet-,zieN-orderadvertising; the English -, de post uit
Engeland; to earry the -s& de m ail

vervoeren; (fnz. Amer. uïtdr., vgl.
post c):to make up the > de mail
gereedm aken; by -, per post; by
an early -, spoedig; blr the earliest

(first) -,by next-,metdeeerstep.;
by
return (01) -,peromgaande;by
to-day's -,m etdep.van heden;ww.,
(met de post of mail) (verlzenden,
op de p. doen; -ed telegram, brieftelegram ; zie ook m ailing.

bjsamenst. (fnz.Amer.uitdr.j,- bag,
postzak; - boat, mailboot; - eart,
p.wagen;ooke
:l
sepo
rk,
rtkar'
1- eartdriver,
bediende belast
P.rijder,
.met het gereedm aken der m .; -

malor
boom (scheepv.),zeilboom;- braee
(scA.),grote bras;- building,hoofdgebouw; - buntlines (scA.), grote
buikgordings; - crop potatoes, late
aardappelen;- deck (sc#.), hoofddek; - entranee, h.ingang; - keel
(sc/z.), vaste kiel; -land, hoofd-,
vasteland; - line fspoorw.), hoofd-,
stamlijn;--mast(sc#.),grotemast;rigging (scA.), groot want; - pipw
hoofdleiding;- road,hoofdweg,brede
weg Lookjig.j; - royal(scA.),grootbovenbramzeil;-sail(sch.),grootzeil;
- sheet (scA.), grote schoot:schoot
van het grootzeil; - shrouds (sc/z.),
grootwant;-spring,grote veer,slagveer; (jïg.) hoofdoorzaak,drijfveer,
kracht;-stay (:c#.),grootstag;(/fg.)
voo
rnaamste steun; - top (scà.),
grote m ars;- topgallant,grootbram ;
-

-

top6allantmast.grootbramsteng;--

topsazl (:c#.),grootmarszeil; - yard
eoaeh,p.wagen;-eontractLscheepv.j,
(sc#.),grote ra.
p.contract;- day,m aildag;- m atter, mai
nlp voornamelijk,hoofdzakelijk.

p.stukken; - order, bestelling per m ainta*
m , handhaven, instandhouden;
p.; --order advertising, reclam e per
onderhouden;beweren,vol-,staande
brief, p.reclame; --order llousw
houden; steunen,verdedigen, steun
p.verzendhuis; - package, m ailpakverlenen (v.zaak, partij, mening);
ket; - plane, p.vliegtuig; - remitonderhouden (v. briefwisseling, retanee, remise per brief; - routw
latie);to be -ed,gelijk (stationnair)

p-route;- serviee,maildienst(op,to);
- steamer, p.-, m ailboot; - traim
p-trein;- transleryp.transferte,over-

making per p.; - vam p.rijtuig,
R.Wagen.
mallable, per gost verzendbaar.
malling, - hst? lijst van abonné's
e
nz., verzendlljst; to plyee (put) a
person's name on the - hst,iem ands
naam en adres noteren voor geregelde toezending Van periodieken enz.
hoo
d...a
,dj
'
z.
T
ooor
knaa
m ai
nlt
y;
mai
n fa)
!evo
ms
e, grootste,
- eause,

hoofdoorzaak; by - forew (
louter)
door geweld; - patent, ll.octrooi;
- point(thing),h.zaak,voornaam ste;

his - point, zijn h.argument'
. zie
ook chancec1),object llc),partca),
e.a.Fzieverder:);znœ.,h.deel,h-zaak;
h-lezding, -buis (v.gas,waterenz-);
hoofdlijn fspoorw.j; in the -, in

blijven,zich handhaven (v.prijzen,
koers); - one's ground (position),
stand houden, zich (kunnen)handhqyen;
- one'g p*oint
, oq gijn stuk
blllven staan;- m
an em ment gtatw
goed onderhouden;- a quiet (firm)
tonw kalm (vast)blijven (v.markt);

zie ook silence znw.
m aintainable,te handhaven,verdedighoudbaar.
,
m aintenanew handhaving;onderhoud;
instandhouding; onderstand; verdediging;the - of a steam ship serview
het onderhouden van een stoom -

bootdienst; - expenses (charges),

eost of -, onderhoudskosten.
m aizw m aïs,Turksetarwe;- oil,m .olie.
m aizena. m aizena.

majoliea, majolica.
major adj., grootste, voornaamste,
groter;groot,hoofd...; (dr?zcr.)zeer
hoofdzaak, over het geheel;zie ook
groot;divided into two - classes, in
m ight ll.

bjsamenst.,- aecount,hoofdrekening;
E ngels H andelswoordenboek

twee hoofdgroepen verdeeld; the industriew de grootindustrie; - part
32
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malority
(portion),grootste deel;znfc.,meerderjarige.
majority, meerderheid, grootste deel;
meerderjarigheid; (Wpzcr.) absolute
meerderheid; the great (vast) - of

eonsum ers, het overgrote deel der
verbruikers;to attain one's -,m eer-

m ake
laten betalen; .-, penal? strafbaar

stellen;-one'sstaffstartintime,zijn
personeelop tijd laten berinnen;zie
o
ok made
,making,sure,tldeq),e.a.;
- -be
lleve, znœ., voorwendsel, veinzerij; verbeeldinq, komedie; adJ'
.,
voorgewend, gevelnsd; -shift, hulp-

m iddel, behulp; -shift contrivanee
derjarigworden;to earrythe(havea)
-, de meer
derheid hebben;by a (an
(means), hulp-,redmiddel'
, zie ook
absolutw a elear) - ol votes, bij shiftb)?
'-weight, toegift fook jig.),
aanvulllng.
(volstrekte)m .van stemmen:by a
large (small;sweeping, overwhelm - azlmetzzzœ.,hemight - a good agent,
ing;narrow)-,metrengrote(kleine; hi
jzou (wel)een goed vertegenwooroverweldigende;gerlnge)m.;in (1ar)
diger zijn;he will never - a good
the - of eases, in (verreweg) de
ho
ok-keeper,hi
jzalnimmereengoed
m eeste gevallen.
boekhouder worden; - Cape Blanco
make c.
1)œœ.,maken,aanmaken,verLscheepv.j, kaap Blanco in zicht
vaardigen (van,of;uit,from); makrijgen (lopen); - the harhour in
ken tot; doen, laten; vorm en, opsafety, veilig de haven bereiken; leveren, geschikt zijn voor;voeren
theland,landin zichtkrijgen,zieook
m ade;the housewould - an exeellent
(v. oorlog); sluiten (v. vrede); verof
liekt
w he
s zou uitstekend gedienen (v.geld);aangaan,afsluiten
schi
zijtnhui
voor
kantoor; - a port,
(v.contract,koop);begaan (v.fout);
een haven aan-, binnenlopeni-- a
behalen (v.winst);doen (v.belofte);
treffen (v. maatregelen, regeling, priee (beurst.), den koop- of verschikking, beschikkingen); geven, koopprijs opyeven (door makelaar);
verlenen (v.voorschot);ontwerpen, zie ooL llvlng znw., livelihood,
beramen (v. plannen); nemen (v.
money c), payment c), point cu),
profit ca), sai
proef); afleggen (v. afstand); aanl c), water c1), way
wenden,in hetwerk stellen (v.poc)ye.a.
gingen);uiten (v.klacht); Ameriean ca) verbind.t - against,schaden,niet
m ade,van Am erikaans fabrikaat; bevorderll
jk zijn aan; - away,zich
asif (asthough),doen alsof;to be
we
gmaken (uitdevoeten maken);m ade to halanee, sluitend gem aakt
away with,opruimen,afschaffen,uit
worden;- itselffelt,zich doen gevoe-

len;-frew ziefreec1);- good,goedmaken, vergoeden; bewijzen, waar
m aken, m otiveren, zie ook position
agj; ten uitvoer brengen; nakomen
(v.belofte);verdedigen,handhaven;
- goo; a ddicieney, in een leem te
voorzien; - good the loss, ook; het
verlies dekken; - good a loss to a
person, iem and schadeloosstellen,
hem de schade vergoeden;- good at

one's job, in zijn betrekking iets
goedspresteren,zijngeld waard zijn;
zie ook claim bg)-en expensec);how
m any do you
itl, Op hoeveel
schat u het?; or mar (break), er
bovenop brengen of ruïneren, iemands fortuin of ondergang zijn;
thatwill- ormar(break)him,hetis
eI'op Ofer onder;- one pay,iem and

den weg ruim en;erdoorbrengen;vernietigen; wegm aken; - for, afgaan

(aansturen,aanhouden)op (ookjig.),
bevorderlijk zijn aan, bevorderen,
begunstigen,leiden (bijdragen) tot;
this-sfor aceuraep ditbevordertde
zich begeven naar,koerszetten naar;

accuratesse;- straxghtforthepurpose
in viem rechtop hetdoelafgaan;- in

favour of,bevorderlijk zijn aan,bijdragen tot; - into,maken (verwerken) tot, veranderen in; made of
steel,van (uit)staalgemaakt;notto
know what to - oï it,nietweten wat
er van te denken; I ean - nothing

olit,ik kan ernietuitwijsworden;
zie ook nothing c);- mueh of, een

hogen dunk hebben van,veelophebben m et,veelophefm aken van;m unt

slaan uit, profi
jt trekken van; I

m aker
i99
eannot - much of it, ik begri
jp er
niet veel van;zie ook light l1c) en
little znœ.;- off,er van doorgaan;som ething on, iets verdienen op; -

m aleontent
gen;to be made up of, bestaan uit,
gevorm dworden door;alargeportion
of the expenses is m ade up ol wages
and upkeep, een groot deel der
onkosten bestaat uitlonen en onderhoud; - up to a person, avances
m aken; - it up to one, iem and
schadeloos stellen; - it up wgth a
persom zich m et iem and verzoenen.

out, opmaken,uitschrijven (v.cheque,order enz.), opmaken (v.lijst,
document);vaststellen,nagaan,komen achter;begrijpen; ontcijferen;
onderscheiden; (trachten te) bewijZ0n; VOOrg0V0n, dO0n Voorkorqen, bjznw.
,fabrikaat,maaksel,constructie;
voor
tell
fabrikaat,merk;vorm , fatsoen,snit;
verslsag)
;en als; ook: uitbrengen (v.
ta4.
?zzer-l het klaarspelen,
soort,aard,karakter;contaotfelectr.j;
slagen;zie ook case 11:);- it (him)
o
n the- Lgemeenz.j,opeigen voordeel
uit; this quality is out of -, deze
out, er uit (uit hem) wijs worden;
- capital out o1, m unt slaan uit;
kwaliteit wordt niet m eer gefabriceerd.
B/
L
made
o
ut
t
o
t
he
o
r
de
r
of
,
connossem ent gesteld aan de order m ake
r.ma
, ker,vervaardi
finz
ger;fabrikant
Van' over,overm aken,transfereren
wanneer het artikel wordt ge(aan, to); tzl?'
zzcr.l vermaken,Ver- noemd:)- oflurniture, meubelfabrianderen;madeto order?op maat (v.
kant;-'sprice,fabrieksprijs.
kleding); together, ln totaal be- makeshift, zie make q,).
dragen;- up,voltledig,-tallig)m a- m ake-up, samenstelling, aankleding;
ken; aanvullen (v. tekort, leemte
verzorying,uitvoering (v.boeke.d.);
enz.),volmaken (v.bedrag,hoeveelopmakz
ng (v. manufacturen); verzinsel.
heid); maken,toebereiden,vormen,
in elkanderzetten;Ldrukk.)opmaken m aking, vervaardiging,enzo,zie m ake
(v.kolom,pagina);bijeenbrengen (v. c1);-s,ook:opbrengst,verdiensten;
this was the - ol the plaee,dit is de
som, gezelschap); bijleggen (v. geschil); (oplmaken (v. documenten, opkom stdezerplaatsgeweest;he has
the -s of a good salesman, er
inventaris,kas,pakje enz.);vergoeschuilt in hem een goed verkoper;
den,goedmaken (v.schade);inhalen
(v.verloren tijd),zie ook - up for;
(in the)> in demaak;ofhisown -,
verzinnen; afsluiten (v. rekening,
door hemzelf gemaakt (tot stand
overzichtenz.;tot,to);zieookmade- gebracht, bewerkt); --up day, zie
contango day; --up priew rescontre-,
up;- it (matters) up, het bijleggen
passagekoers.
(wedergoedmaken);- up dry goods,
manufacturen opm aken; the eoats, M pkkum blue, oud-Fries blauw .
gloves, ete. which - up a eomplete mako, (
langstapelige) Egyptische kaasbestos suit for lighting fires, de
toensoort;- lawn,m akobatist,vliegt
ui
gl
i
nne
n.
jassen, handschoenen enz. die een
volledig asbestpak vorm en voor m alacllite, malachiet.
brandblussing; - up letters for the maladjustment,verkeerde (slechte)remail (post), brieven voor de post
geling (inrichting).
gereed m aken;- up them ail,depost
gereed m aken; - up one's m ind,zie

m aladm inistration, wanbeheer, -bestuur.
m aladroit, onhandig,onbeholpen.
m aladroitness, onhandig-, onbeholpenheid.
m ala, - fide,te kwadertrouw (gedaan
enz.) - fides,kwade trouw.
M alaga, Malagat
wijn).
m alapart L
veroud.),onbeschaamd,bru-

mind c1); zie ook make-up; - up
for,inhalen (v.verloren tijd,achterstand);compenseren,opwegen tegen;
-up(1or)lostground,verlorenterrein
herwinnen, de schade inhalen; - up
into, maken (verwerken,samenvoegen) tot; - up different parcels
into a single package, verschillentaal (persoon).
de pakjes tot één pak samenvoe- maleontent, ontevredente).

m ale
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ltznœ.,m out;extractof-,m .cxtract;
male adJ'., mannelijk: mannen---; - m a-e
ulm s,m .kiemen;- drier,m -eest;berry, koffieboon zn omhulsel; extraet, zie extract of ew; - housw
hands (labour), manneli
jke werkmouterij; - Mlm m.eest; - liquor,
krachten; zie ook screw c) znœ.;
znw.,mannelijk persoon.
bier,m .wijn;- man,zie maltster,m alefaetion,m isdrilf,-daad.
sugar,m.suiker;-tub (vat),m.kuip;
malefieent, schadelijk (voor,to), on- vinegar,m .azijn;œœ.,mouten;tot

heilstichtend; misdadig.
m alevolence,kwaadwillig-,boosaardigheid.
m alevolent,kwaadwillig,boosaardig.

m outworden;-ingbarley,m outgerst.
m altose, m altose.
m altreat, m ishandelen, slecht behandelen.
malfeasance,wanbedrijf,onwettigehan- m altreatm ent, mishandeling, slechte
behandeling.
delingen,kwade praktijken.
m alform ation, misvorm ing,m isvorm d- m altster, m outer.
m alvasia, zie m alm sey.
heid.
m alversatiom malversatie, verduistem alform ed, m isvorm d.
m alie acid, appelzuur.
ring, am btsovertreding.
m aliee, boosaardig-,vi
jandigheid;arg- mam m oth, reusachtig,reuzen...
list; - (prepense) (jur.),boos opzet; man J) ZnW., man, mens; Werkman,

t
obear-(to),wrokkoesteren (tegen);
ol - prepense, with - alorethought
(jyr.),metvoorbedachten rade.
mahe
-ious,boosaardig; arglistig; (jur.)
opz
et
telijk,metvoorbedachten rade;
damage, kwaadwillige beschadiging,schadedoor kwaadwilligheid;
zie ook intent znw.

knecht,bediende(gdœ.vzp.);a > ook:
men,iemand;heisnotthe-to...,hij
is er de man niet naar om...; (so)
many mem (so) many minds,zoveel
hoofden, zoveel zinnen; - for (by)
-? m an voor m .;to a -,eenparig,als
éen m .; - of straw, stropop, -m an

Look jig.j; --of-war.oorlogsschip;zfe
ook business c), street, e.a.; œœ.,
bem annen; bedienen, m .n plaatsen
kw aad spreken van, belasteren.
aan;bezetten (v.post).
m alignancy,kwaadaardigheid,enz.,zie bjsamenst.,--hanëe (
œœ.),methandkracht bewegen; ruw aanpakken,
m alignant.
malignant c#j., kwaadaardig (fnz. v. toetakelen; --hole, m angat; --rope
Lscheepv.j,valreep,loopstag;--servziekte); boosaardig, verderfelijk;
ant, bediende, knecht; - tim e,
kw aadwillig, kwalilk gezind; znw.,
kw aadwillige.
arbeidsloon Lpost op rekeningj; --

malign adj.: kwaadaardig,schadelijk,
verderfelilk;(zdI#.)kwaadwillig;œfc.,

trap, voetangel, klem , val; m en'g
m alignity,zie m alignancy.
wear, herenkleding; artieles for
m alinger, simuleren.
m en's wear, m en's fashions, herenm alingerer, sim ulant.
m alleability, sm eedbaarheid, enZ., zie
(modelartikelen;zieook manhood en
m alleable.
m ankind.
managw
hanteren; beheren, besturen,
m alleable, sm eed-, vorm -, pletbaar;
leiden (v.zaken,bedrijf);het klaar(/fg.)kneed-,plooibaar,buigzaam ;spelen (
met)'aankunnen, -durven,
iron,smeedbaarijzer.

malleation, (het) hymeren (pletten)
Lveroud.j;(inldeuktlng).
mallet, (houten)hamer.
malm, kalkachtig leqm.
malmsey,malvezijtwljn).
m alnutrition,slechte,ondervoeding.
malodorous,kwalijkriekend.
malpradiee(jur.),kwade (bedrieglijke)
praktijkten),malvqrsatie;verkeerde
medische behandellng.

wegwetenmet;rondkomen;naarzijn

hand zetten;zie ook m anaging; - to
n
..., het klaarspelen,kans zien, er i
slagen,m iddelen vinden om ...,weten

te...,het z6 inrichten (weten aan te
leggen),dat...;thebank managingthe
issue,dem etdeuitgiftebelastebank;
- l
t (matters),het klaarspelen,zich
redden, er zich doorheen slaan, zich
weten te behelpen (met,with); to

m anageabm ty
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m an/est
kno
w
how
t
o
me
n
(
t
he
mand
amus
,
be
vl
l
s
c
hr
i
f
t
van
de
,,lfing's
horses),met personeel(het publ
pubiek,
lic,
Bench Divislon'' van hrt Hooggerechtshofaan een lagerelnstantie.
paarden) kunnen omgaan; - 1or

oneself, zich (zelf)redden,het zelf mandarinte),mandarijntle;mandarine
(likeur).
(weten)klaar(te)spelen;-deuleney,
geldstrlselwaarbijde fiducialre be- m andatary,m andataris,lu thebber,getaalm zddelen worden geregeld naar
volm achtigde.
de behoeften van het ruilverkeer, mandateznw.,mandaat,bevelt
schrift),
zonder strenge voorschriften aanopdracht, lastgeving; f'
r
,œ., onder
gaande een bepaalde m etaaldekking,
ma
ndaat brenyen (van,to),mandaofzonderdaaraan dehand tehouden.
teren; -d terntory, m andaatgebied.

m anageability, hanteerbaarheid, enz., m andator,mandator,wie een m andaat
zie m anageable.
geeft,lastgever.
m anageable, hanteerbaar; handelbaar, mandatory adj.
, lastgevend,bevelend,
bevel...;- territory, m andaatgebied ;
meegaand; bestuurbaar, m anoeuvrabel.
- upon (fnz.Amer.b,verplicht voor;
m anagem ent, behandeling, hantering;
Zn W ., zi
e m andatary.
bestuur,beheer,leiding,adm inistra- m andrel, m andril, spil; - pulley, spil-

tie,bedrijfsbeheer,(het)drijven (v. schijf.
zaak);directie,bestuurtders),beheer- manlul, m anhaftig.
ders;beleid,overleg;ook:list,intrige; manganate,m angaanzuur zout.
general (eentral) -, hoofdleiding, manganese, m angaan; - brgnze, m .brons,technisch brons;- ore,m .erts.
directie;in one's own -, in eigen
beheer;underthe - of,onder leidlng mangelt-wupzel
), mangelwortel, rode

-

van; under direct - of the State, in
eigen beheer van den Staat;zie ook
com m ittee.

biet.
m anger, trog,voerbak.
m angle Iznœ.,m angel;ww.,mangelen.
manager, directeur (eg!. director),be- m angle II, havenen, verscheuren,verstuurder;beheerder,bestuurder,leiminken Look v. tekst, woorden);
der, chef, administrateur; gérant;
verknoeien.
winkelchef; chef van exploitatie m angler1,mangelaar;m angelmachine;
(tractie);assistant(sub) -,adjunct-,
(a4mer.)vleeshakm achine.
onderdirecteur; sous-chef; general m angler H,verminker,enz.,ziem angle
-,directeur-generaal,hoofddirecteur;
I1.
offiee -, chef de bureau: sales -, mango, manggal
boom).
chef der verkoopafdeling, verkoop- mangoldt-wurzel)?ziemangeltwurzel).
leider;the Singapore -, de chef van m angrovw mangllet,w ortelboom .

het kantoor(defabriek)teS.;zieook
manageress,directrice,bedri
jfsleidster,
hoofdbestuurster, administratrice.
managerial,van (behorend totdetaak,
verantwoordelijkheid, het initiatief
enz.be
van)
een ,,manayer'' directie
stuurs...; - olflee, directiereceiver.

manhood, mahnelijkheid; mannelijke
leeftijd.
m ania,m anie;- for speeulation,speeulative -, speculatiewoede.

maniable Lscheepv.j,handzaam.
ma
niae adj.en znw.,maniak.
m aniaeal.m aniak,waanzinnig.
...,
m anifest adi.,duideli
jk,klaarblijkelijk,
kantoor;the - responsibility ofM r X,
kennelijk;tobeeome -,aan hetlicht
treden,totuitdrukking komen;the deverantwoordelijkheidvandenheer
advantages of this form of fuel, de
X a1s directeur (bestuurder enz.).
m anagership, directeurschap, enz., zie
kennelijkevoordelenvan dezen vorm
m anager.
van brandstof;znw.,(scheepslmanim anaging,beherend,enz.,zie m anage;
fest,carga-,vrachtlijstLooklcustoms
overlèggend, practisch, zuinig; -,ship's -);ww.,openbaren,openboard,bestuur;- owner,boekhouderbaar m aken, m anifesteren,aan den
reder;zie ook director en partner.
dag leggen,doen bli
jken,tonen;in-

m anifestation
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s
chrijven in scheepsmanifest, aldus
aangeven; - itself, to be -ed, zich
openbaren, aan den dag (het licht)

treden; a sharp readion -ed itself,
een scllerpe reactie trad in.
manifestation, openbaring, enz.: zie
m anifest f
,
cfc.; m anifestatie; ulting,
betoon; these are all -s of the

improved eeonomiesituation,ditzijn
alle uitingen van den verbeterden
econom ischen toestand.

manilestness,duidelijk-,klaarblijkelijkheid.
m anilesto, m anifest.

manufaduring
de volgende Wl
*
J
*Z0' in like -, OP

gelijke wijze,evenzo;in this -, op
deze manier (wijze),aldus; -ly, zze
well-m annered.
m anoever t
x4rn,cr.l,ziemanoeuvre.
manoeuvreznw.,manoeuvre (ook jig.t;
kunstgreep;ww.,manoeuvreren (ook
fig.j;intrigeren;hetaanleggen (klaarspelen);- away (out),(handig)wegwerken; - into (out of), door manoeuvreren brengen tot (
verdrijven
uit).
m anom eter, m anom eter.
m anom etrie, m anom etrisch.

mani
foldadj.,menig-,veelvuldig:veler- manor, (ambachtslheerlijkheid.
hande; - writer, verveelvoudlgings- mansard,- (roof),mansardetdak).

toestel,hectograaf;ww.,verveelvou- m ansion,grootherenhuis,huizinge;-s,
ook:flat-woningen;- House,ambtedigen,hectograferen.

Maniltlla, - (cigar, hemp), Manilla
lijkewoning (ïnz.v.d.LordMayorv.
(-sigaar,-hennep); - rope, M .touw. Londen).
manioe, manioktmeel),cassavemeel. manteltpieee), schoorsteenmantel.
manipulate,behandelenLinz.metbeleid, mantle znw.,mantel;(/ïg.)dekmantel;
behendigheid, list); bewerken Look
(ineandeseent) -, gloeikousje; ffzœ.,
bemantelen,bedekken.
jig.),manipuleren,hanteren,omgaan
met; knoeien met (cijfers); Ldraadl. manual cdj., handtenl..., met de
tel.jseinen;-thebooks,in deboeken
ha
ndlen);- labeur(work),handenarbeid; - press,handpers;- workers,
knoeien; - the eourse of priees, het
prijsbeloop dwingen, er invloed op
handwerkslieden; zie ook sign c);
oefenen; - pubhe
* opinion, de publieke opiniebewerken;m anipulating

znw.,handboek!-leiding.
m anufadory, fabmek,inrichting.
m anufaeture znw., vervaardiging,aankep seinsleutel.
m aak,fabricatie,fabricageibereiding,
m anp ulation, behandeling, enz., zie
m anipulate; manipulatie; beursm abewerking; industrie; fabrikaat,

noeuvre;knoeierij'
,geknoei;oleasy >
gemakkelijk te hanteren.

m anipulative, m anipulatory, behandelings...,m anipulerend,hand....
m anipulator, hanteerder,enz.,zie m anipulate; seinsleutel; zie ook Stock
Exchange.

maaksel, (nijverheidslvoortbrengsel;
hairused in the - ofbrushes?haardat
wordt gebruikt bij de fabrlcage van
bo
rstels;artielets)of-,fabriekswaar;
eost of -, fabricage-, bewerkingskosten; PK@CPSS ol
fabricageproCe'dey
'. in PKOBBSS of -, in bewerking;ffzf
z,.,vervaardigen,aanm aken,

manjak,soortnatuurasphalt.
m ankind, het m ensdom .
fabriceren (van,from),bereiden,berken;(fro4.)fabriceren,verzinnen;
manner, manier, Wijze; Soort; -S, we
- d, ook:fabri
eks...; -d artieles, be-,
(goede)manieren;zeden en gewoonten; all - of, allerhande; no - of,
afgew erkte artikelen, fabrieksw aar;
generlei;toteaeh-s,manieren(mores)
zie ook silk c); - into,verwerken
tot; zie ook m anufacturing.
l
e
r
e
n;
a
f
t
e
r
t
hi
s
-,
o
p
de
z
e
wi
j
z
e,
i
n
dezen trant; after the - of, op de m anuf
ac
tur
er
fabri
eks
pr
ij,s.fabrikant; -'s pricw
manier(àl'instar)van;by all(no) of means,zie means b); in a -,in manufaeturing, fabrieksnijverheid; area, zie - district; - branch, tak
zekeren zin;in - aforesaid (hereinvan industrie; - business(eoneern,
after provided) (in doc.t, op voorschreven (hierna te noemen) wijze; firm), fabriekszaak; shares in eom panies, industriële fondsen, inin'- following (in doc.j,a1svolgt,op

m anum ission
dustriewaarden'
,
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eost, fabricageprijs, -kosten; - country, fabrieksland;- distriet,f.streek;- faeilities,
verwerkingsinrichtingen'
, - industry,

m arglnal
m .groeve;- slah,m .plaat;- statute,
m .beeld; --topped, m et m arm eren
blad; adJ'
., m armeren,gemarm erd'
,
fvm., m armeren; -d, gemarm erd;
doorregen, geaderd; -t
l paper, m .
f.nijverheid, -wezen; - plant, f.installatie,-inventaris;- population,
Papier.
f.bevolkinq; - proeess, bewerking, m arbly, m arm erachtig.
vervaardiglng'
,in the course ofthe - marc, (
druiven-,vruchtenlmoyr.

pr
ocess,gedurendedebewerking,bij marcasite,marcassiet:zwaveltilzerlkies.
de vervaardiging; - town,fabrleks-, mareh Iznœ.
,mars,marche;(verlloop,
industriestad.
(ontwikkelingslgang,voort-,vooruitm anum ission, handlichting.
gang;to gain (get)a - (uplon.vöörmanure znw.,mesttstof);- distributor, komen;to steala - (uplon aperson,
iem and een vlieg afvangen,hem v6ör
m.strooier;qpw.,(belmesten.
manurial, bem estings....
zijn (voorraken); ww.,vooruitgaan,
manuseript adJ-., (met de hand) gevorderen (gallicismej; - with the
schreven,inmanuscript;znw.(afgek-: times,met den tijd medegaan.
M S),manuscript,handschrift.
m areh 11 znw., grens, m ark; - land,
grensland; W'
many,veletn);a goo; (great) -,heel
(
T*j upon (with),
2
veel,heelwat(r?ze.);- a...,menig...;
grenzen (Palen)aan.
- a onw m enigeen;- a tim e,m enig- raarehpane,
m arsepein.
m aal; - years'experienee,een veel- m areonigram , draadloos telegram , ra-

jarige ervaring; as again, twiee
diottelelgram.
as > tweemaal zoveel (??zf
7.); as mare,merrie;zie ook money c).
- as 1000,wel 1000.
,half as -, half m argarinw m argarine, kunstboter;
zoveel(rzze.);halfas - again,ander- w orks, m .-,k.fabriek.
halfm aalzoveel;six m istakes in as - m argin znw.,rand,kant;grens,uiterste;
lines, zes fouten *
In evenveelregel
kantruim te,m arge;speelrulm te,spet
s;
oo -,teveel(?zzp.);onetoo -,éen te
ling;winsttmarge,-cijfer)Look:- of
v.;tobeonetoo-,(ergens)tev.zijn; profit),overschot,saldo;overwaarde
to be(one)too - for,teslim afzijn;
Look:- in value); Lbeurst.jdekking,
--eoloured? v.kleurig; --sidedtness), surplus;asqer -,asstated in the -,
als in m arp ne vermeld; a wide -,
v.zijdigtheld) Lookjig.j.
map znw., (landlkaart, plattegrond; een brede (ruime)marge (ook jig.j;
çI,œ.,in kaart brengen (ooà: - out); by anarrow -,op hetkantjeaf;more
kaarttekenen; (/fg.) tekenen, af-s
werecalled (hcurs/.),ermoestworbeelden; - out, ook:ontwerpen, een
den gesuppleerd; to leave a -, enige
plan ontwerpen van;indelen.

maplw ahorntboom); - Dew, soort
tabak; - peas? -s, kapucijners; sugar, ahornsulker.
m ar,bederven;in de war sturen;- the
llavour,den sm aak bederven;zie ook

make
c1);--plot,spelbreker,-bederVer.
marabou, maraboezijde.
maraschino, maraskijn,maraskino.
maraud,stropen,plunderen fook /ïg.).

speling laten;winst laten,renderen;
to Pay the -, to put UP D'ope
Lbeurst-b, suppleren; to put up a -

of 40%, een marge van i0% deponeren;the average touches the -,
de schade raakt;to buy on a 40%
(beurst.j, met een dekkingsmarge
van i0% kopen; - call fbeurst.),
deltkingsopvrage; œœ.,van een rand
(kanttekeningen) voorzien; Lbeurst.)

voor dekking zorgen; to keep the
m arauder, pltlnderaar.
tra
w
ode
rdt -e
ver
de
.ist
suppl
. eren W anneer het
m arbleznw.,marm er,m.steen;knikker'
,
unhewn -,ruw m .;veined -,geaderd m arginal,kant...,rand...,m arginaal,in
m .; - bloek, m .blok; - cutter, m .m argine'
,grens...,uiterst'
,- eosts,de
werker'
, --edged, gem armerd op
uiterste kosten waarbij men nog
snpde; - polish.m.sli
jp; - quarry,
winst kan maken; - note,kantteke-

nzargîaana
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maarked
ning, aantckening in dc m arge; ,
w
zich docn spreken,zich onderschciden;to m iss the -,zi
note (receipt),bankreçu voor de injn doelmissen;

gehouden dekkingssom bij het disconteren van een wissel;to buy with
li
r
ui
hemral
gedepr
kto
evi
rs
ei
ke
ons
ning
Lbeurst.j,OP een
kopen; - stop,
m argestop,stop voor de kantruim te

(op schrijfmachine); - stop release
(lever), kantlijnopheffer (schrijfm.).
m arginalia, kanttekeningen.
marginatetd),meteen rand (kant).
m arinade, m arinate, znw., gekruide
wijn- enz. saus;gemarineerdte) vis
(viees)@ww.,marineren.
ma-riani
nem
adajl,zee...,mar
ine-.-?scheeps---;
,zeedier,- arehitecture,zie
naval;
boiler, scheepsketel;
engine, s.machine; - engineering
fizm,fabriek van s.m achines;- gluw

(asa) - ofconlidenee,(a1s)blijkvan

vertrouwen;- ofdivision,deelteken;
- olldentitieation,herkenningsteken'
,

zie ook hit c), interrogation, merchandise zaœ., overshoot, overstep,
trade c),e.a.
ca)metvoorz.,below the-,benedenpeil,
onvoldoende;to be heside (wide of)
the -,deplank (ver)misslaan;near
t
he -, er dicht bij, niet ver mis;
m an of -, m an van betekenis;to be
(
eome) up to the -, aan de eisen
voldoen, aan de verwachtingen beantwoorden; not up to the > ook:
beneden peil;to keep up to the -,op
peil houden;to be within the -, niet

overdrijven,de plank niet ver miss.lijm,pek;- insuranee,zeeassuran- slaan;w earewithin the - in saying...,
t
ie;- (insuranee)poliey,zeepolis;wijoverdrijven nietdoorte beweren.
Pisk,zeerisico;- store,winkelvan een :,) f
cfc., merken,tekenen,stempelen,
scheepstagrijn; - stores, (oud) -aanduiden,aangeven,aanschrappen,
scheepsm ateriaal; - store dealer,
strepen;kenm erken;opm erken,letscheepstagri
jn;-transportation eomten (achtgeven)op;tonen,tekennen
pa
ny, zeetransportmaatschappij; geven;prijzen (v. artikel); noteren
underwriter,zeeassuradeur;znw.,m a(terbeurze)vanverhandeldeeffecten;
zie ook m arked en m arking;theeases
rine, vloot; marinierè mereantile
are to be -ed, de kisten moeten
koopvaardijvloot; zze ook minister 1.
ge
n
ae
nr
akt
erkt w orden; -ell red, rood gem ariner, zeem an,m atroos.
(aangestreept); Royal Duteh
-e4 400 yesterday Koninkl
marital,van den echtgenoot;echtelijk.
ijke''
m aritim e,zee...,aan zeegelegentkust-.-,
zeevaart..-,m aritiem ; - alfaus, zeeWOZOn; - Com m epfe, Zie - tpzde; eourt, zeeraad; - eustom s, zeekantoor; - insuranee,zie m arine adJ
'.k -

noteerden gisteren i00; this -s an
important step lorward,dit betekent

een belangrijkestap vooruit;- time,
den pas m arkeren; - m y wordsl,
letop mijn woorden1;zieoo/çcheque
bjen epoqh.
èa) verbind.,to be -ed by, zich kenm erken door; - down, aanstrepen,
geven, -tekenen; in prijs verlagen,
lager noteren; - off, afbakenen,afc
scheiden (van, from); aanstrepen,
noteren; - out, aanwijzen,bestemmen (voor,for);afbakenen,-palen,
uitzetten; uitstippelen (v. gedragslijn); - out for promotion, voor
promotie aanwijzen;oneeopy is-ed

intelligence,zeetijdingen;- law,zeerecht;- Ilen,zeepandrecht;- nation
(power), zeemogendheid; - routw
waterweg;- trade,zeehandel;zieook
store c).
mark c1)znw.,merk,merkteken,stenzpel;kenteken;kruisje (in plaatsvan
handtekening), zie ook marksman;
punt,cijfer,aantekening (op school,
bi
jexamen);doellwit);blijk,bewijs;
spoor;peil;M ark;bloeked -s,SperrouttoM rX,één exem plaarisgem erkt
marken;free-s,vrijeMarken;register
-s, Registerm arken;list of -s,m erals bestem d voor den heer X ;- up,
kenlijst; to leave one's (its) - on, in prijsverhogen,hoger noteren.
zijn stempel drukken op (/fg.); to m arked, beduidend, opvallend, groot,
Ieave behind -s, sporen achterlaten;
aanmerkelijk (v.verschilenz.),duito m ake one's o naam m aken,van
delijk,in hetoog vallend,gepronon-

m arket
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m arket
ceerd'
, kennaerkend (
v.eigenschap);
zoeken;to spoilthe > (iemand)de
m . bederven; to watch the -. de
scherp (v.contrast);to a - dec ee

(
extent),in hogemate,aanmerkelllk; m .gadrslaan;zieook overbuy,oversell, rald ww.,rig Il,starve.
improvement(proress),merkbqre
(aanzlenli
jke) verbetering (voorult- c4)metvoorz.,to oust (drive) from the
gang);a - tendency, een duidelijke
-,van de m arkt (verldringen; in
neip ng;to be -ly H*terent, aanm er(on) the -,op (aan)de m.,in den
handel, te koop;to be in the - for,
kelijk verschillen.
marketc,)fnw.,markt;yftrek,vraag, h
aan
de m.zijn voor,zoeken,nodig
ebben; in our -, op onze m ., te
afzettgebzed),débouche; (stand van
den) handel; beurs; hoek (hdurdt.);
onzent, ter plaatse; when next in
eourge(tendeney)ofthe -, (belloop
the > zodrau (wij)wederaan dem .
(beweging)dermarkt;stateolthe -,
zijt (zijn);in theopen > op deopen
m.posltie,stand derm.,conjunctuur; m .;to come into (on) the -,aan de
m .,in den handelkom en;on the -,zie
tone (tendeney)ofthe > m .-,beursstem m ing; there is no - for Iard,
in the -;this artiele is no longer on
erisgeen vraag naarreuzel;(to buy)
the -,ookkditartikelwordtnietm eer
at the top (bottom) of the -, bijde
gelgverd;to plaee(put,bring) on the
hoogste (laagste)m.,op hethoogste
> zn den handel(aandem.)brengen,
te koop bieden;to be placed,ete.on
(laagste) punt (kopen);zieook close
entovert.
the -, ookL aan de m . kom en; to
cz)c)
me
throw on the -,op de m .werpen;to
adj.,firm (hardening),steady,
slong (easy), free, agitated, brisk
bring one'geggs (hogs) to a bad m.
(animated, liyely, buoyant, Aetive),
v>n een koude kermis thuiskolnen,
exeited, erratic -, vaste, prlishouzze ook pig;to go (send) to -, ter
dende, willige (kalme), drukke
m
.gaan (zenden);to sellunder the
(ruime), beweegli
jke, levendige (ge> onder de m . verkopen.
animeerde),opgewonden (onrustige), bj W W ., in den handelbrengen,aan de
wilde markt; quiet, flat (wejk),
(ter)marktbrengen;verkopen (op de
dull (hanging), depregsçd, inaetxve,
markt);markten;zieook marketing.
slow (languid, dragging), slaek, c)samenst.,-analysis,marktanalyse;ungteady, heavy -, kalme, flauw e
boat,beurtschip;- :00th, m .kraam ;
(matte), trage, gedrukte (gedepri- eharges, zie N A es; - elerk,
meerde), stille? lusteloze. slappe,
m .m eester; - eondition, m .positie; day, m .dag; - diseount, zie - rate;
weifelende, kwljnende (lome) m.;
limited (narrow) -,beperkte (stille)
dues,m.geldten); - fluctuatlons,
m .;these gtocks have only a limited
schom melingen der m .; - garden,
-, in deze fondsen gaat weinig om .
moestuin,tuinderij,warmoezerij;
ca)metçrzf&,.,to eapturea -,een markt
gardener, warm oezier, tuinder; veroveren; to eontrol the'-, de m .
gardeninw warmoezierderij,tuinderij,
in handen hebben (beheersen); to
groenteteelt;- hall,hal;- inspector,
depress the -, de m . drukken; to
m.meester;- Ietter, m.rapport (per
find a - for, plaatsen, een m arkt
brief);- place,m.tplein);in the (afzetgebied) vinden voor; to find
plaee, op de m.; - priee, m.prijs,
(meetwith) aready -,geredenaftrek
waarde; koers, koerswaarde, koers
vinden, flink verkocht worden; to
van den dag,dagprijs;- quotations,
f
lood (glut,overstoek, overload) the
m .noteringen;- rate,m .-,particulier
(with),dem.overvoeren (met);to
disconto Look.
.-rateoldiscount);ook
hold the -, zie to control the'wj (ïnz.Amer.b= - price;-report,m.t
bericht, -rapport, handels-, beurs-,
o make (ereate) a -, een ,yhoek'
-

vormen;to m ake a - oî, verkwanselen;to open up a new -,een llieuw e
m nde
vi
. Ope
n;nen,
to soe
und
en t
nhe
ieuw afzetgebied
#dem .onder-

koersbericht; - researeh, m .onderzoek; - sentim ent, m .-,beursstem m ing;- stall, m .kraam ,-uitstalling;
- t
oll,zieew dues;- town,m.stad;-

m arketability
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massicot

value,m.-,beurs-,verkooq-,contante, m arsh, m oeras;- ofm ire,m odderpoel.
reële waarde'
, zie ook rlgger 11 en marshal 1, rangschikken, ordenen,oprigging l1.
stellen,biieenbrengen;-lingofassets
m arketability, verkoopbaarheid, enz.,
and liabilities:rangschikking (opstelzie m arketable.
ling) der actlva en passiva;a dry
-l
m arketableyRrerkoopbaar,courant,ganging of faets,een droge opsom ming
baar, leverbaar, voor de m arkt gevan feiten.
schikt,verhandelbaar,in vraag;in - marshal 11 (
xd.r?zcr.), baljuw - havenquantities,in verllandelbare hoeveelm eester.
heden;- securities,courantefondsen. m arshy, m oerassig.
marketinglhettermarktbrengen(gaan); m art, venduhuis, verkooplokaal; han-s,marktwaren,hetterm .gebrachte;
delscentrum , stapelplaats; (/fg.)
m.
inkopen; m .verdiensten; - area.
m arkt;zie ook letterlIIc);- house
afzetgebied; - com pany, verkoop(scheepv.),entrepôt.

maatschappij.
markinp hetmerken,enz.,ziemark h1);
(
olfieial)-board,koersbord (beurst.);
ink,merkinkt;-iron.brandijzer;letter (figure), m.letter (-cijfer); thread, m .garen,-katoen.
Mark Lane,(straatin Londen waarde)
graanbeurs (gevestigd is).
marksman,wiemeteen kruisjetekent,
vgl.mark tz1).
m arl znw.,mergel'
, - pit, m .groeve; stone,m .steen;f
z7œ.,m etm .bem esten;

marten, - (skin): martertbont,-vel).
m artial,- law,krilgsw et;to proelaim law, den staatvan beleg afkondigen.
m artinet, dienstklopper.

martinetism,dienstklopperij.
martingale Lscheepv.j,stampstok,Snavelstag.
martyr, martelaar Look jig.èvan,tol.
m arvelznw., wonder;a - ofeheapness,
w ondergoedkoop; ww., zich verwon-

deren,verbazen (over,at),ziclt(verbaasd) afvragen.

m arvellous, wonderbaar, verbazend,
(scheepv.jmarlen.
wonder-...
marline Lscheepv.j, marlijn'
, - spike,
marlinspike,marlpriem,-pen,-spijker. Maryland,Marylandttabak).
m arlite, soort mergel dat tegen den m arzipan,zie m archpane.
invloed van de lucht bestand is.
m ash ww., fi
jnstampen; mengen (v.
m arly, m ergelachtig.
mout); znw., (moutlbeslag; mengm arm aladw m àrm elade.
voer; m engelmoes; - tub, m engmaroon Iadj.en znw.,kastanjebruin. kuip,beslagbak;- wine,altelijvige
W iJ
-n.
m aroon 11 (jig.4,afsnijden,isoleren,aan
naask znw.,masker Look jig.j,mom;to
z
i
j
n
l
ot
o
ve
r
l
at
e
n
;
l
a
nt
e
r
f
ant
e
n'
,
-e
d,
,,gestrand''.
throw off the -, het m . afwerpen;
c.,m àskeren;m askéren,verbergen;
marque,kaperschip;zieookletterlllc). œf
-ed, ookk verkapt.
m arquee, grote tent.
metma
rquettelry,-ie,ingelegd werk,inleg- m ason znw., steenhouwer;
werk.
selen.
marriage,huwelijk;-articles,huwelijks- m asonry, m etselwerk.
voorwaarden;- eertificate,certifeate m ass znw.,m assa;hoop,klom p;the -,
of -, trouwacte;zie ook comm unity.
de massa (grote hoop),zie ook class
marrow,merg;(/fg.)kern,pit,vgl.pith; z
nœ.'
,the(great)- of...,demeeste...,
de m eerderheid der;in the -,in m as(vegetable) -, eierkalebas; -tfat),
soort grote erwt,capucijner.
sa,samengenomen,in zijn geheel'
,to
marrowy,mergrijk,-achtig;(/fg.)pittig. reeeive a sum in a een som in eens
ontvangen; --produeed, in m assa
marry,trouwen,huwen (met); to be
m arried, getrouwd zi
jn (met, to); vervaardigd; - produetion, m .progaan trouwen (met,to).
ductie'
, œf
z7., (in massa)bijeenbrenMarsala,Marsalatwijn).
ge
n,
(
z
i
c
h)
verzamelen,op-,samenhopen; -ed, ookL m assaal.
Marseilles, marseille (soort piqué); .

.

quilt, gestikte deken.

m assieot,geleloodas,loodprotoxyde.
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m ate
m assive
massive, m assief, zwaar, groot,solide.
,ver(dekken);(zich)sam envlechten'
m assiveness, m assiefheid, enz., zie
warren,verward geraken'
, -ted seat,
m atten zitting;zie ook matting.
m assive.
massy (fnz.fig.j,massief,zwaar.
mat 11 c#j.,mat,dof;znm.,rand van

mast '
1 znw.Lscheepv.j, mast; -s an;
matgoud;matteoppervlakte;tx4?'
zzer.l
karton waarop foto enz. wordt gerigging,staand want (tllig);- beam,
z
eilboom ;- head,top (v.d.mast); plakt;fcçç,.,m at m aken,m atteren.
-head light, toplicht;fcœ.(belmas- m ateh 1, lucifer; lont; - box, lucifersten.
doosje;- maker,l.maker,-fabrikant;
- stand, l.standaard; -wood, hout
mast II, mast (varkensvoeder).
voor l.s;to make -wood o1,to break
masterc)znw.,onderwijzer,leraar;heer
des huizes;baas,patroon;(scheepsl(smash) into -wood Lgemeenz.j,tot
kapitein,gezagvoerder,schipper(fnz. gruzelementen (splinters)slaan (brein documentenj;hoofd..., meester...;
ken);- works,l.fabriek.
eerste,voornaamste; -,otficers,an4 mateh 11 c) ZT
tW., geli
jke, weerga,
erew,kapitein,officieren en équipage;
par
t
uur
;
t
o
be
a
g
ood
(
e
lose) -,goed
like -,like m an,zo heer,zo knecht;
bij elkander passen. er goed bijto be - ofa subjeet,een onderwerp
komen;to find (meet) one's -, zijn
meesterzijn;tobe - ofthesituation,
man (partuur)vinden;to be (more
den toestand m.zijn; zieook mint
than)a - for,opgewassen zijn teqen;
11 znw.en rollc)àww.,overwinnen, have you a - forthissilkl,hebt u lets
te boven kom en,zlch m eester m aken
dat bij deze zijde past (dat er bijkomt)?,zieookbj;itisnotan exaetvan,meester (debaas,machtig)zijn
(worden), onder de knie krijgen, to..., het past niet geheelbij...; leren,beheersen;beheren;- thefirw
hoards, planken met messing e!l
den brand m eester worden.

bj samenst., - attendant, équipagem eester; - earpenter, m eester tim m erm an;-'seertificate,diplom a van

gezagvoerder op de grote vaart;
e
opy,(tevermenlgvuldigen)origineel;
's eopy, kapiteinscopie; -hand,
m eesterhand; - key, loper; - lodw
hoofdertsader;- m ariner,gezagvoerder, kapitein; - mind, grote geest,
genie; -pieee,m eesterstuk;- stroke,

meesterlijke zet?meesterstuk.

masterful, despotlsch, bazig; ook =
m asterly.

masterly, meesterlijk.
mastership,meesterschap,heerschappij;
leraarschap.
mastery,heerschappij (over,of),overha
nd (op, of); meesterschap, beheersing; vaardigheid, bedrevenheid
(in,met,of);to gain the-!de overhand (heerschappi
j) verkrljgen.
m astic, m astik; m .boom ; m .kleur,
bleekgeel.

masticatw kauwen;malen (v.rubber).
masticator, hak-, snijmolen- rubberm olen.
m at Iznw.,m at;knaster,m at;- work,
m atwerk;f
'
cfc.,m et matten beleggen

groef;--m ark steelplates, op of blJ
elkander passende stalen platen
m erken; - plane, ploegschaaf.
bjkunnen;
f&'m., opge
wassen zijn tegen, aanevenaren, de vergeli
jking

kunnen doorstaan met;vergelijken,
in overeenstemming brengen (met,
with,to), stellen (naast,to; tegenover,aqainst);iets passends vinden
bij; (bil elkander) passen, er goed
bijkomen (-passen),passen bij; gelijk zijn (v. paar); (paren enz.)
uitzoeken, sorteren; ean you - m e
thissllkl,zie c,
);the eurtains - the
furniturw de gordi
jnen passen bijde
meubelen; not to be -ed, niet te
e
venaren,onvergelijkelijk;notepaper
and envelopes to -, briefpapier m et
bijpassende enveloppen; to be well
(ill) -ed, goed (slecht) bijelkander
passen (komen); -ed order tdzzzcrr,
beurst.j,zie cross order; -ings, bilkomende (-passende) artikelen.
m atehable, te evenaren.
matehless, onvergelijkelijk, ongeëvenaard,onovertrefbaar,weergaloos.
mateznw.,stuurman;-'sreeeiptLajgek.'
M/R),stuurmansreçu,reçu van den
walbaas,walbriefje;ww. (
laten) sa-

lnaterial
m engaan
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m aturity

bcn hun rccds ter zake geschreven;
(met); well-till-l-d, zie
zieookforeign è),postal,printè),e.a.
match bj.
material cdj., stoffelijk, lichamelijk, ca)verbind.,a - 1or (of)...,een reden
materieel;belangrijk,beduidend,aan(aanleiding) tot; zie ook regret bj;
the - in hand (underdiseussion),de
mer
ke
l
i
j
k,
we
z
en
l
i
j
k;
(
j
ur
.
)
mat
e
r
i
e
e
l
;
- t
o.vanwezenlijkbelang (eenhoofdonderwerpelijke zaak; a - of f 1%
zowat, zo ongeveer f 10; it is not
vereiste)voor;-lp ook: in belangrijke mate; znw., -(s), materiaal, a - of ..., but ol ..., het gaat er niet
...,doch om ...;as a - of caution,
stof(fen), bestanddeelten); raw -, om
voorzichtigheidshalve;a - ofcourse,
grondstof;writing -s,schrijfbehoeften;to sella house as old -s to be
iets vanzelfsprekends; --of-eourse
rem oved, to buy a house 1or its -s,
(c#j.), vanzelfsprekend; itisa - of
course,hetspreektvanzelf;somslhet
een huis voor afbraak (verlkopen.
@
m ateriallty, stoffeli
komt vanzelf;a - ofdoubt,twijfeljkheid, enz-, zte
achtig; - ol laet, feit, daadzaak,
m aterialadj.
;
z
n
,
e
.
:
s
t
o
f
f
e
l
i
j
k
e
z
a
k
e
n
.
m aterialize, zlch verwezenli
werkelijkheid; (jur.) feitenkwestie
jken, ver(tegenst.:- of law);--of-faet(c#j.),
wezenli
jktworden;tot stand kom en
zakelijk,nuchter;asa- olfaet,inder(v.transactie).
maternil outlit,kinderuitzet.
daad,feitelijk, eigenlijk, in werkem athematical, m athem atisch, wiskunlijkheid,trouwens;ook:ja zelfs (kan
dig; - reserve, wiskundige reserve.
gezegd worden);a - oflorm!habit,
taste, tim w ete., een kwestle van
m athematidan,wiskundige.
mathem aKcs?wiskunde.
vorm, gewoonte, smaak, tijd enz.;
m atiè, m aatlesharing.
- oflaw (J'ur.),kwestie omtrent het
recht, vyl.- of fact;zie ook conmatrass, (distilleerlkolf.
gratulatlon,interest Ic1),principle,
matrimonial,huwelijks...,echtelijk.
regularity,surprisec),wonderc),e-a.
matrimony,huwelijk,h.estaat;ensuing
bjww.,van belang (betekenis)zijn;it
f
r
om
hi
s
(
he
r
)
wi
t
h,
gebo
r
e
n
ui
t
he
t
h. m et.
doesnot -,hetkomt er niet op aan,
het m aakt nietuit,het hindert niet,
matrix, matrijs, gietvorm ; voedingshet doet er niet toe;the only thing
bodem fook jig.j.
that -s is ..., het enige waar het op
matterc1)znw.
,
s
t
o
f
,
mat
e
r
i
e
,
s
ubs
t
anaankqm t is...;quality -s more than
tie; zaak, aangelegenheid, kwestie;
quantity, op de kwaliteit komt hrt
Ldrukk.)kopij;advertislng -,reclamem eer aan dan op de kw antiteit; zt
m ateriaal; eueular -, circulaires;
itwillbean (no)easy - to...,hetzal does not - to u% er is ons niets aan
legen.
(niet)gemakkelijk zijn om ...;as -s m age
tting, matwerk,m attenbekleding.
are, zoals de zaken (nu)staan;no

œ- ..., onverschillig ...,hoe ...ook;no m attoek, houweel.
- what the cost,wàt de kosten ook m attress, m atras.
m ogen zi
.,rijp (ookfig.);vervallen (v.
jn;nosueh nietsvan dien matureadJ'
aard;what is the - (wi
th ...)1,wat
wisselsenz.);to eonsider -Iy. rijgescheelt er aan (..
lijk overwegen,zieook consideratlon
.)?;for that -,for
the - ofthat,wat dat aangaat,troub); mfc., (doen) rijpen, rijp maken

wens;in the (this) -,in dezen,ter
zake; in the - of,in zake;ter zake
van, ten aanzien van, op het punt
van, op het gebied van; in the - of

priew watden prijs betreft,ten aanzien van den prijs;in the - ofeom-

pleteness it eompares favourably
with, wat betreftvolledigheid,steekt

(worden),tot rijpheid brengen (komen) Look jiq., v. plan enz.);vervallen (v. wlssels enz.); ookl tot
stynd komen (v. transactie); -d,
rilp (ook jig.); belegen (v. wijn,
sigaren enz.); not until the applieation -s into a patent, eerst nadat
de aanvrage tot een octrooi heeft

geleid; -d plan, weloverlegd plan.
hetgunstig af bij;we have akeady
written them on (in)the -,wijheb- maturity,rijpheid;vervaltijd (v.wlssels

m atutinal
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m ean
r
e
a
e
h
l
n
3
0
ye
a
r
s
,
may
ha
p
(
v
e
r
ou
#.
)
,
zi
e
ma
ybe
.
enz.);thesepinesbereiken den vollen
mayor (fn #ng.),burgemeester;- and
deze pijnbomen
Porporation, B. en Gemeenteraad;
wasdom in 30jaar;some heavy m.s
zie ook lord znw.
ofTreasr ybillstook qlaee?vrijgrote
bedragen aan schatklstwlssels ver- m ay/ral, burgemeesters....
vielen; June m .s, wissels welke in m ayoralty, burgemeesterschap, b-sJunivervallen;at-,invollerijpheid; am bt.
op den vervaldag;toarrive at(eome m azard,kriek (soortkers).
to) -,vervallen (v.wissel);before -, m azarine, donkerblauw.
v6ör den vervaldag; date ol -,ver- mazeznw.,doolhoffookji
g.j,labyrint,

valdag,-ti
jd;till > tot den v.; zie

war-,netwerk;ww.,verbijsteren.

ook endowm ent.
m aziness, verwardheid.
m atutinal, ochtend-..,m orgen..-,vroeg. mazy,labyrinti
sch Look jig.j,verward.
m aty,zie m atie.
me
ad
,
me
e
(
dr
ank)
.
eadow, weiland, weide.
maugre (pdrou#.),in weerwil van,ten m
m eadowy,weideachtig, uit weiden bespijt.
m aulznw.,beukham er, slegel,m oker;
staande.
W?œ ., beuken, (
geducht) toetakelen me-agre,magerfookjig.j,schraal,pover;
ensions, schrale afm etlngen;
Lookjig.,bl
jv.doorcritiek),afmaken, thedm
lnform ation given is eo - that...,
ruw om springen m et.
maulstiek, schildersstok, handsteun.
de verstrekte inlichtingen bevatten

maund,maund (Eng.-lnd.gewicht).
Ma
user triflel,Mausertgeweer).
m auve znw. en ad)'., mauve.

zo weinig,dat...;zie ook gain b).
meac eness, mager-, schraal-, pover-

hezd.
m axim,grondstelling,stelregel,m axim e. mealIznw.,maall
tijd);at -% bij den
maaltijd,aan tafel;- hours (time),
ma
xi
ma
l
(
z
e
!
#.
)
,
ma
xi
maa
l
.
m aximizatiom vgl.m axim ize.
schafttijd;œœ.,het maalgebruiken.
m axim izw op het m axim um brengen, m eal 11 znw., (ongebui
ld) meel; vgl.
tot het uiterste vergroten; de verst
flour; poeder; (Xmer.) maïs-m.;
strekkende uitlegging geven aan.
Lschotl., Ierl.j haver-m.; whole -,
krop-m .; -man, m .handelaar, grutmaximum tvzp.gew.:maxima),m aximum , uiterste; to 1ix a -, een m .
ter; - sieve, m .zeef; ww., tot m .

vaststellen;- amount,m .tbedrag);(poeder) malen; melen; met m .bestrooien.
priee,rate,salary,etc.,m.prijs,-koers
(-tarief),-salarisenz.;-thermometer, mealie (Z.-#/r.,gew.me.),maïs.
m axim aal-ym .therm om eter;-w eight, m eallnesw m eligheid, enz., zie m ealy.
m ealy,m elig,m eelachtig;witbestoven;
maximaal,m.gewicht.
may,mogen;(mzsschien,wel)kunnen,
ge
schimmeld, vlekkig; (/fg.) er omheen draaiend, niet ronduit; zoetm ogen;be this as it -, hoe het ook
s
appi
g fook:--mouthed).
zij,...; and wellhe might, en daar
was ook wel reden voor;you might m ean I c#j.
, gemiddeld,middelmatig,
eall on him, u zoudt hem een bem iddelbaar; middelst, middel...,
zoek kunnen brengen; it m i6ht
tussen...; - noon (scA.),middelbare
happen again,hetzou wel eens w eé
'r
middag; - tide (sc#.), gemiddeld
kunnen gebeuren;it - be truw het
getij; - time? middelbare tijd,
kan waar zijn;it - not be true, zie ook Greenwlch; in the - tim e
misschien is het nietwaar;please let
(while), zie meantime, meanwhile;
ushear,so thatwe - subm itan oller,
znw.,gemiddeldo,m iddelm aat,-weg;
m iddelevenredige;to adoptthe goldg
e
l
i
e
ve
ons
t
e
be
r
i
c
ht
e
n,
opdat
wi
j
u
een offerte kunnen doen;- he never
en (happy) -, den gulden middelrepent itl m oge het hem nim m er
we
g kiezen;to hold (strike) the betweem het m idden houden tussen.
berouwen .
M ay, - dukw M eikers.

maybe, misschien,mogelijk.

m ean 11, gering;laag,m in,onwaardig,

verachtelijk; schriel, krenterig; -

m ean
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appearanee,onooglijkheid;this isin
no - degree due to ..., dit is in niet
geringematetoe te schrijven aan;to
think -ly of,een lagen dunk hebben
V an .

m ean 111, Dqenen, bedoelen; Voorne-

mens (van zins)zijn,in den zin hebben,voorhebben;bestemmen (voor,
for);betekenen,beduiden (voor,to);
''Profits''shall-...(in contractenz.),
onder ,ywinst'' wordt (zal worden)
verstaan...; - business, er ernstvan
m aken,hetm enen,flink aanpakken;
zich nietlaten afschepen;- well,het

goed bedoelen; he -s me to ..., hij
wil bepaald, dat ik...; without -ing
to be disagreeable, zonder onaange-

naam te willen zijn;what we - to
say is...,wijbedoelen,dat...;we do
not- to say ...?daarm ede is niet gezegd (willen wljnietzeggenl...;what
do you - by itl,wat heeft dat te beduiden?; ookl wat bedoelt gij er
mede?;- well(ilI)by (to),hetgoed
(slecht) menen (voorhebben) met;

zie ook harm znw. en m ischief.
m eander znw., kronkeling; doolhof;
fcw?.,kronkelen,zich slingeren.

M:easuTe

wij dikwijls onze toevlucht rlelllen;
to use every - (in one's power,
every possible -), alles in het
werk stellen'
, zie ook end cj) en
way c,).
,bovenzijn
b)metvoorz.,beyondone's-.
krachten (vermogen,inkomsten);by
*
aH (sterker.
. all manner of) ln
ieder geval, toch vooral, bepaald,
stellig;byfair- or foul, op eerli
jke
of oneerlijke wijze,door eerlijke of
oneerlijkemiddelen;byhis-,metzijn
hulp,door hem ;by its m etbehulp
(doormiddel)daarvan,daarmede;by
no
(notbyany,bynomannerof)-,in
geen geval:geenszins,in genen dele,
volstrektnlet;bythis-,opdezewijze,
hierdoor;by - of,door m iddelvan;
by - of ...ing, door te...; a man of

(eonsiderable)-,een (zeer)bemiddeld
m an;zie ook possess;to live on one's
own -, to live on (the intersto1)
one'sprivate-,rentenieren,van zijn
rente leven; within m y -, binnen
het bereik mijner middelen'
,to live
within one's -,naarzijn inkomsten

leven;without -, onbemiddeld, zonder m iddelen.
meaningadj.,veelbetekenend,-zeggend; c) verbind., - ofeom m unieation: midzie ook m eaningly; znw.,bedoeling;
delten) van verkeer,communlcatiemiddelten); - of eonveyance, verbet
eke
ni
s
,
z
i
n;
t
o
e
a
r
r
y
(
c
onve
y)
a
-,
met een bepaalde bedoeling gezegd
voer-, transportmiddelten); - of

(geschreven)zijn;withinthe - ofthe
law (this poliey, ete.), in den zin
(volgens de termen)der wet (dezer
polisenz.);atrustwithinthe-ofthis

Aet, een ,,trust''als bedoeld in deze
wet;zie ook intent znw.
m eaningless, zonder zin,nietszeggend.

meaningly,veelbetekenend;opzettelijk.
m eanness, geringheid; laagheid, enZ.,
zie m ean ll.

l
ivelihood (subsistenee), m .ten)van
bestaan, levensonderhoud; - of
payment,betaal-m.;a - yf aceom plishin6 (towardsthe attammentof)
thisobjeet,een m .terbereiking van
dit doel.
meantimw meanwhile Look.
.in the -),
intussen, inmiddels, ondertussen,
middelerwijl'
,in the -,ook'
.in dien
tussentijd'
,- weremain...,inmiddels
wijt-.
..
verblijvenmee
,bereken-,afzienbaar'
,

MABânS c) middelten); (geldlmiddelen, m easurablw
inkom sten;verm ogen,
. a - of ...ing,
een middel om...; ample (large) -, to be in a - distanee of ...ing, er
aan toe zijn om ...; within ruime m.n;financial(peeuniary) -, na
financiële m.n (omstandigheden), distance, within a - spaee of tim e
of period), in afzienbaren tijd;
geld-m.n;lawful -, wettige (geoor- (
loofde)m.n;limited-,beperktem.n; within - distance of ruin,den ondergang nabij;measurably,ook (a4?
zzdr.):
small -, geringe m.n,
' to ayply a
tot op zekere hoogte.
-, een m .aanwenden; to devzse -,
m .n beramen;to leave no - untried, measure c,)znw.
,maat;meetlat,-stok
nietsonbeproefd laten;this- we have
often to resortto,tot dit m .m oeten

enz.; m ate; m aatstaf; m aatregel'
,
short -, onder-,onvoldoende m aat;

m easureless
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meditaleval
to give short -, slecht de m . geven,
roede;- staff, m .-,m aatlat'
, - tapw
m .band,-lint.
krap (schraal)meten;to fill(up) the

- ol (/ïg.),de m. volmeten van;to meat,vlees;(ontschaalde)oesters,tinned tzl?'
ner.:eanned)-,vleesin blik
(-ken);oneman's- isanotherman's
poison,desenen dood is des anderen
len aan; tto take, adopt) stringent
(severe,striet) -% strenge,krachtige
brood;wat den een baat, schaadt
maatregelen (nemen);to take oneN
vaak den ander'
, - biscuit, vleesbe-,iemanddem.nemen;(fig.jiemand
schuitje; - ehopper, hakmes'
, keep -t m . houden, binnen de perken blilven;to set-sto, grenzen stel-

Opnem en, zien wat m en aan hem
heeft;zie ook initiate f
'
Fwz.

extraet,v.extract;- fam ine, v.nood;
- f
ork, v.vork; - hook, v.haak; -

cz)metvoorz.enverbind.,beyond -,builozengw bouillonblokje; - market,
v.m arkt; - prieker, lardeernaald; tenmate;to sell by -, bi
j de maat
safe, vliegen-, provisiekast; - sam
verkopen;in a (some) -,in zekere
mate,totop zekerehoogte;inagreat
v.zaag; - slicing m achine,v.sni
jmachine; - works, v.fabriek.
(
I
a
r
ge
)
,
l
n
hog
e
mat
e,
gr
ot
e
l
i
j
ks
,
grotendeels;@utofall-,buitenm ate, m ekaty, vlezig, vleesachtig, vlees...;
sporig;(made)to -,op maat;goods
rachtig,stevig;rijk (van inhoud).
made to -, m .goederen;to-- depart-

ment, zie bespoke departm ent; in
order to provi4e som e - ofassistanee,

ten einde hier enigermate hulp te

kunnen bieden;- of economp zuznigheidsm aatregel; - of wexght, gewichtsm aat.

b)ww.,meten,op-,af-,uitmeten;fjig.)
afmeten (naar,by);passen,demaat
nemen; deelbaar zi
jn op; zie ook
measuring; -d, (aflgemeten; gelijk-

m eehaniw handwerks-, am bachtsm an;
m ecanicien;-s,m echanica,w erktuigkunde.
m echanieal, m achinaal, mechanisch,

werktuiglijk (ook fig.j;werktuigkundig;- eontrivanee(deviee),mechanis
chte)toestel(inrichting);- drawinw
m achinetekenen; - engineer, werktuigkundig ingenieur,m echanicus;-

posvep arbeidsvermogen (v.werktuig,machine); - powers,enkelvoudigewerktuigen (hefboom, koevoet,
schroefenz.);- presw snelpers.
h
etschipmeet1000ton;it-s7,,he( m ee
hanieian,werktuigkundige.
is 7' lang; -tl eurtains, afgepaste mechanism, mechanisme (
ook jig.),
gordijnen;-dmileLscheepv.),gemeten
m echaniek; mechanische uitvoering
techniek.
,
mijl; - one's words, zijn woorden
Wegefl; - aFail:, OVer-, nam eten; - m eehanist, machineconstructeur; m echanicus.
oneself against (with), zich meten
m atig; afgem eten, gem atigd, weloverw ogen; the ship -s 1000 tons

met; - by two standards, m et twee
m aten m eten;- off,afmeten;- up to

m eehanization, mechanisering.
m echanize, mechahiseren.

fAmer.),opgewassen zijn tegen,kun- Xeehlin (laee),Mechelse kant.
me
dal,medaille;zieook reverse b).
m edallion,grote m edaille;m edaillon.
measureless, onmeteli
jk.
m easurem ent,m eting;afmeting;m aat; medall
ist, medailleur, medaillesnijder;
nen voldoen aan.

inhoud; tonnage; - account, m aatrek-ening; - freight, m .vracht; -

m et een m edaille bekroonde;gold -,
m et een gouden m .bekroonde.
goods,m.goederen (waarvoor vracht m eddlw zich inm engen, tussenbeide
wordt betaald naar de m.); ton,
kom en;- in?zich m engen in;- with,
m .ton, ton inhoud.
zich bemoelen (inlaten) met; ookl
m easuTer,m eter;- and Weighep,m .en
knoeien (prutsen)met,tornen aan.
m eddlesom e, m eddling, bem oeiziek.
weger.
m easuring, m aat..., meet...; - ehain, meditaleval, middeleeuws; - (note)
nzeetketting; - cord, m aattouw ,
paper, Hollands geschept papier;
snoer; - glass, m aatglas'
, - instrusinee - tim es, sinds de middelm ent, m eetinstrument'
, - rod, m .eetlW en.

m eëal
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nzeet
m edial? midden-.., tussen-.., m iddel---; medieine,geneeskunde,medici
jnen;megem lddeld.
dicijn, geneesmiddel, artsenij; m edian adJ'
.,m idden-.-,middel---;znœ-,
ehest,medicijnkistje.
m ediaanpapier.
m edioere, m iddelm atig, m ediocre.
mediateadj.,middellijk;ww.,bemidde- m edioerity, middelm atigheid, mediocriteit.
len Ltrans.en intrans.j,bemiddelend

optreden (tussen, between; in,in), medio twist, soort garen (een weinig
door bem iddeling tot stand brenvaster gedraaid dan ,,mule twist'').
gen, bewerken.
meditate, (naldenken, peinzen (over,
m ediation, bem iddeling, tussenkomst,
on, upon); overdenken,overwegen,

m ediatie.
bepeinzen, zinnen op.
m ediatize, mediatiseren,annexqren.
m editatiom overdenking,-weging,-peinm ediator,bemiddelaar;the Premier as
zing.
eoal -,de m inister-president als be- m editative, (naldenkend,peinzend.
m iddelaar in het kolenconflict.
m edium znw., midden, m iddelweg;
m ediatorial, zie m ediatory.
m iddel, weg; middenstof; m iddenmedatory, bemiddelend, bem iddelings
ding; m iddelsoort; grootm ediaanef; - proposal, bem idde..., m ediati
papi
er;bindmiddel(voor verf);thig
lingsvoorstel.
standard design strikes a happy medieablw geneesli
hetween ..., door deze standaardjk.
m edeal1 medisch, geneeskundig; to
uitvoering iseen gelukkig gem iddelde
exam m e - ly,geneeskundig onderyoegevonden tussen...;through (by)the
ke
n,
ke
ur
e
n;
t
o
be
l
o
und
(
pas
s
e
d
as
)
- o1,doorbemiddeling (intermediair,
-l
y lit, goedgekeurd worden,zie ook
tussenkomst) van; - of eireulation

pass c1); - adview medisch advies;
- adviser,geneeskundiq adviseur;benefit(cssur.),vergoedlng van dokterskosten; - assistanee (help,aid),
geneeskundige hulp; - attendanee,
zie- treatm ent;- eertilicate,g.e verklaring, doktersattest;
exam ination, g. onderzoek, keuring; - ex-

pensew dokterskosten; - jurisprudenee,gerechtelijke geneeskunde; m am medicus;- oflleer,officier van
gezondheid;the Com pany's - ollleer,

(exehange),eleulating -,ruil-,circulatiemiddel;adj.,tussen..,doorsnee..,
gem iddeld, m itldelmatig! middelsoort...; - to good, mlddelm atig
tot goed; - eolour, middenkleur;

t-lgrade,middelsoorttig);-harvest,
snee-,middenprijs;- qualitl-,tussen-

m lddelm atige oogst; - priew doorkwaliteit;- rate olexthange,tussenkoers;- size,tussen-,middelm aat;of

medicate,medicinaal(toelbereiden;ge-

- size,--sized,van gemiddelde (middelbare)grootte;- sort,middelsoort.
medlar, mispeltboom).
medley znœ., m engelm oes, m engeling;
mengelwerk; adj., gemengd, bont;
fVf<?., (
dqoreenlmengen.
M edoe, Medoc (
Bordeauxwijn).
meed (zeI#.),loon,beloning,PriJ-s.
meek, zachttmoedig,-zinnlg),deem oe-

drugs, artsenijen; - oil (wine),
medicinale olie (wiJ
'n).

plichtingen),nakomen (v. verplichtingen);voldoen,betalen,honoreren;

degeneeskundigeçook:controlerende
geneesh.)derMaatschappij;- report,
g. (medisch)rapport;- serviee, g.e

dienst;- treatm ent,g.e behandeling.
m eë cam ent, m edicament, geneesm iddel.

neeskundig behandelen; -d, medlcidig, gedwee.
*
naal, geneeskrachtig,gezondheids..., m eekness, zachtm oedigheid, enZ., zzd
sanitair-; -(1 cotton wool, verbandm eek.
wat
ten;-dvinegar,kruidenazijn;-d m eersehaum , m eersclluim ; m eerschuiwaters, medicinale wateren.
men pijp.
m edication,m edicinale bereiding,enz., meetIc)ontmoeten,tegenkomen,aanzie m edicate.
treffen, vinden; tegem oetgaan; tem edieative, geneeskrachtig.
gemoetkomen (aan); voldoen aan
m edicinal, m edicinaal;geneeskrachtig;
(wensen, voorwaarden, eisen, ver-

meet
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D'e<#er

hopen, dat dit naar genoegen zal
bevredigen; bestrijden (3,. kosten);
ZIJn* ZI
*d ook interest l1ù),requirevoorzien in (behoeften,vraag);het
hoofd bieden, onder de ogen zien;
ment b))specification,view ca),e-a.
elkander ontmoeten (aantreffen);sa- c) verbind., - with, (toevallig, onvermen-,bijeenkomen (ookl- together); wacht)ontmoeten,tegenkomen,aanto eom e to - a person, iem and tegetreffenLookv.woord,voorbeeldenz.);
moetkomen (/c/l.);- a person (halfondervinden (v.moeilijkheden,verway),iemand tegemoetkomen Ljig.);
traging,ontvangst,behandeling);we areprepared to - you with regard
with an aceident,eenongeluk krijgen
toprice,wijzijn bereid,u tenaanzien
(hebben);-w1th (one's)approval,de
van den prijstegemoette komen;(iemands) goedkeuring wegdragen;
trouble halfway,zorgen hebben vo6r
'
- with a quiek despatch.vlug afgedaan worden; - witll favour, gllndenti
jd,zich zorgen scheppen;- one
stig ontvangen worden; - with a
at the station,iemand (van hetstaza) d4
loss, verlies lijden,door een v.getion) afhalen; zie ook end t
troffen worden; - with a refusal.
extreme b).
een afwi
jzend antwoord ontvangen;
b)me
t
znw.
,
an
a
e
c
e
pt
a
nee
,
e
en
ac
c
ept
voldoen;- a bill,een wisselhonoreren
geWeigerd (van de hand gewezen)
worden; zie ook com petition,disap(betalen);een rekening voldoen;this
will not - the ease, dit is niet vOlpointment, reception, sale c),
doende,zo is het niet goed;you can
success, e.a.
try to - theeaseby...,u kunttrachten meet 11 L
veroud.j, geschikt, gepast,
hierin te voorzien door...;- a elaim ,
dienstig,oorbaar.
een vordering voldoen; - justified meeting,ontmoeting;vergadering:bijeenkomst, zitting'
, sam envloeling;
eomplaints, aan billijkeklachten tegem oetkom en; the conditions to be
annual-,jaarvergadering;board -,
m et,de voorw aarden waaraan moet
worden voldaan;- the delieit,in het
tekortvoorzitn,hett.aanvullen;- the
dem and, in de vraag voorzien; the
supply -s the dem and,vraag en aanbod dekken elkander;- a dilficlllty,

een moeilijkheid het hoofd bieden,
opheffen;- engagements (liabilities,
one'sobligations),verplichtingen nakomen,aan zijn v. voldoen;- the
expensets), de kosten dragen,de k.
bestrijden (uit, out o1); - the eye
(ear),ziehaan hetoog voordoen,het
oor treffen;- the eye of, ook: onder
het oog kom en van;in deogen zien;

moreismeantthan -sthe ear(eye),
daar steekt m eer achter; im porters
are -ing the m arket fairly freely,de

- of the board, bestuurs-v., v.van
den raad van beheer;extraordinary -,

buitengewonev.;general(annual) -,
algemene v.; informal (private) -,
huishoudelijkev.;ordirlary-,gewone
(algemene) v.;zie ook statutory;to
adjourn a -,v.verdagen;to attend
a -, een v. bijwonen;to call(eonvene,eonvoke)a -,een v.beleggen
(
bijeenroepen), zie ook convene en
convocation; to call a - of one's
ereditors,z
ijn crediteul'
en tot.een v.
to close a -,een v.sluiten;
Oproepen;
to hold a -, een v.llotlden;to open

a -,een v.Openen;at a -,op (in)
een vergadering'
,in - assem bled,in
v.bijeen'
,- olcreditors,crediteurenv.;first - of ereditors,verificatie-v.,

- ofshareholders,aandeelhouders-v.;
importeurs komen vrij flink in de
- placw vergaderplaats, plaats Van
markt (treden tarnelijk flink als kot; - room, vergaderzaal.
pers op); - an objeetion, een be- m esgamenkoms
aphone znf
zz., m egaphoon: gl'
ote
zwaar (trachten te)weerleggen;the
shortage ean be m et from our stock
scheepsroeper;fç,
f
,
c.,doordem.(tOe)-

of ..., het tekort kan worden aangeroepen.
vuld tlit onzen voorraad...; - one's m eg'aStstlpe, m egaSCOOP: SOO1'
t toverlantaarn.
wishes, aan iem ands wensen tegeegass, am pas'
. uitgeperst suikerriet.
moetkonàen,in zijn geest handelen; m
we hope thiswill- yourwishes,wij m egger, zie Ohm m eter.
33
E ngels H andelswoordenboek

m egilp
51i
m end
m egilpy bindmiddel VOOP Verven &fznz m em orahilia.gedenkwaardigheden.
li*#inolie en terpentijn).
m em orable, gedenkw aardig.
m egohm , millioen Ohnl.
memorandum (m47.:-4a of-t
llzmsl,mem elaneholie. zie melancholy adj.
m orandum , nota; aantekening, notitie'
,to send on -, op zicht zenden
melaneholy adj.,melanchollek,zwaam

moedig;droevig;znf
zz.,melancholie,
(v.boeken); - of association, acte
van oprichting;- bopk,notitie-,aanzwaarmoediqheld.
tekenboek,agenda.
melinite,melinlet (ontplofbare stof).
meliorate,verbeterenlbeterworden.
memorial adj.,herinnerings...,gedenk
m elioration, verbeterlng.

; znw., gedachtenis, gedenkteken'
,

...

melc erous,honing voortbrengend (op- verzoekschrift,request,adres,petitie,
leverend).
not
a,memorie;toaddrfe
ss(present)a
- to,een verzeekschri
t enz.ricllten
mellow ad)'.,rijp!mals,zacht; zacht, tot.
belegen (v. wljn); ww., rijp enz.
memorialist, requestrant, adressant,
worden (maken):(doen) rijpen.
aanbieder van een m em orie.
mellowness, rijpheld,enz., zie mellow
Jd'
/.
memorialize, herdenken;zich met een
verzoekschrift wenden tot.
melltm-y,zie mellow adj.
m elodious,welluidend, m elodieus.
m emorize, m em oreren, Optekenen, te
m elom m eloen;tdrp,
er.,gemeenz.jdiviboek stellen;(drzzcr.)in de herinneu

dend inden vorm vangratisaandelen;
ring bew aren.
ooklgrote extra-pitkering.
m em ory, gehetlgen; herinnering, aan-

melt fcœ.,smelten Look fig.j;zie ook
m elting'
,-ed butter,gesmolten boter;
molten lead (metals),gesmolten lood
(metalen);- away,weg-,versmelten
Look jig.j; - down, versmelten, insnlelten;- into,versmelten tot (ook
/t
'
g.),ongemerktovergaan in;- into
one another,in elkander vloeien (v.
kleuren);zieookairIc);-uptz.
lrzzdr.l,
zzc- down;AnW.,gesm olten m etaal,
smeltsel;sm elting.
m elter, smelter; sm eltoven.
melting,- furnace,smeltoven;- house,

denken, (nalgedachtenis; it has
eseaped (slipped) my -. het is mij
ontgaan (doorhethoofd gegaan);il
my -servesme(right),alsikmijgoed
h

erinner; to quote from -, uit het
geheugen citeren;in - of,tergedach-

tenis (herinnering) qan; to be still

fresh in one's -, nog vers in het
geheugen liggen;to eallto -, zich te
binnen roepen; within m y -, voor-

zoverik mijkan herinneren;within
Iiving -,sedert(bij)mensenlleugenis;
zie ook brand gzgz.,fix llh),inscrîbe,
smelteri
j; - ladle, s.lepel; - pointy printbj,rubup,stampc),trustbj,e.a.
,
s.punt,-hitte;-pot,s.kroes(ookjig.j. m enaee znw., bedreiging, dreigement'
melton (cloth),melton (stof).
fcçc., (beldreigen.
member,lid; afgevaardigde; - (of a menaeer, (beldreiger.
eompany), aandeelhouder; to be a m ebnd
w,.,ke
tn
ver(
à
ber
te
n,;v
eteru'ma
wo
dreen)
herhelpen,
- of the board, zitting hebben in
het bestuur; - of the t'irm , lid der

l
'irma,firmant;- ofParliament Lajgd/r.:X.P.),lid vanhettkagerhuis;zie
ook register c) en staff l.

m em berslzip,lidm aatschap;ledental;to
apply for -, zich a1s lid aanmelden;
zie ook resign.
m em ento,herinnering,aandenken,m em ento.
m em o1 zie m em orandum .
m em ozr, mqmorie; verhandeling; -s,
m ém oires, gedenkschriften'
, hande-

lingen (v.genootschap).

erstellen,
lepareren, velstellen, opknappen,

lappen'
, boeten (v. netten); zich
(verlbeteren;zichllerstellen (v.zaken
Ofprijzen);zieookmending'
,-orend,
vel'
beteren of afschaffen; past -ing',
nietm eert'
eherstellen'
,- one'sefïorts,

zijn pogingen verdubbelen'
,thatdoes
not - m atters, dat m aakt, het niet
beter (helptniet);- one'sMrat
ys,zich
(zijnleven)beteren;znfc.,gerepareerde (verstelde,gestopte)plaats'
,to be
on the -,aan debeterhand zijn;zich
langzaam herstellen (v. zaken of

m endable
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pri
jzen), weder opleven;

least.
m endable, vem,herstelbaar.
m endaeious, leugenachtig.
m endacity, leugenachtigheid.
m ender, her-, versteller, reparateur,

lapper,stopper,boeter.

m erehandise

f
'
m.a..'
)
uld--....
,om
wij naerken
oi
pl
;we
notwo
to
,.

niet te
spreke
dens
-,n van...; worth -ing, verm el-

noemenswaardtig);bythetime
-ed,tegen (op)genoenlden tijd; -ed

above, bovengenoem d; -ed beforw
m eergenoemd; -ed belom onder-

mendieantadj.bbedelend,bede1....
,zlzm.,
staand, (nalvolgend,hieronder verbedelaar.
meld; we -ed the matter (subjeet)
mendieity,bedelarij;bedelstand.
to ..., wijspraken er over met...; mending,reparatie;stopgaren;verstrlthe nam e to them, hun den naarfï
werk;-basket,(verstellwerkmandle; noem en.
m entor, mentor.
- wool,btolrat,wolsajet.
metnhade
n
t
z
1z
?
z
d
r.
l
,
(
s
oo
r
t
)
har
i
ng;
o
i
l
,
menm menu,spijskaart (ook'
.- eard).
raan daarvan.
m ereantile: handels..., koopm ans...;
m ercantlel,
' winzuchtig'
, - affairs,
laag;a - lob,een laag (min)baantle;
ageney,agent,business,eareer,eom m unity, law, Iine,.
znw. (gcfc.minachtend),knecht,onreportts), status,
dergeschikte,bediende,loondienaar.
term , town, world, zie comm ercial
m ensurahility, m eetbaarheid.
, - elass,
adj.. - hank,handelsbank'
m ensurahle, m eetbaar.
koopm ansstand; - eonnections, h.m ensural, m aat....
relyties;- enterprise,koopmansdurf,

m enialadi
..dienstbaar.dienst...-;slaaf
s,
*.
*
.

me
nsuration, (op-,uitlmeting, oppervlak- en inholldsberekening.
mental, geestelijk,geestes..,; - arith-

geept;- marine, koopvaardi
jvloot;

-

- m vm h.lieden;- natiom h.vplk; Ilavb Aie '
w marine; - Paper, h.pa-

m etiw hoofdrekenen; - faculties,
.ier; - ship, koopvaardijschip; p
geestverm ogens'
,to m ake a - note of,
Shipping Aet,W'et op de Koopvaarin hetoor knopen;to m ake a - note
dij;-theory (system),mercantilisme.
to ...,/ok:zich voornem en om ...;to m ereantilism, mercantilism e;ooklhansuppose-ly,bij zichzelfdenken (ondelsgeest.
derstellen).
m ereat
ant
i,
lis
M
or
-t, m ercantilist.
m entality, m entaliteit, geestesgesteldehart,kaartvolgens M erca-

heid,denkwijze.
tor's projecjie = - projeetion.
mvnthol? menthol; eone (peneil), m ereenary ad)'.,gehuurda l1uur.--; veil,
m igralnestift.
win-, baatzuchtig, mercenair'
c.,
, zrtf
huurling, mercenair.
mention c)znw.,(verlmelding,gewag;
the first - of it occurs in ....heteerst m ereer, manufacturier $
'in zijden en
wordt hiervan gew ag gem aakt in...;
wollen stoffen).
honourable -, eervolle verm elding; mereerize, merceri
seren: vezels (inz.
the following ... especially call for
katoen)spannenenmetbijtendesoda
(require) -, de volgende ... dienen
prepareren (voorhetverven).
speciaal te worden genoem d; we
reery,zijden en wollen stoffen (ook:
eannot find - in tAe report of the me
mereeries);manufactuurzaak.
whvels nottallying with the drawing, m erch>ndisable, zie rnerchantable.
uithetrapportblijktonsnietgdatde m erchandise znw.,(kooplwaar,waren,
wielen nietin overeenstemmlng zijn
(koopm anslgoedçren,koopmanschapmet de t'
ekening; to m erit > vprpen.
?general-,stukgoederen;- m ark
melding verdienen;to m ake - of,ge(ojflciële benallting voorj handelswag (melding) maken van;zie ook
m erk; - M arks Ad , B -et op de
b)DAere &n very adj.
Handelsmerken, Merkenwet (o.m .
fc(
,
c.,(ver)melden,gewag (meldiqg)
bepalende wanneer overtreding der
maken van, (Oplnoemen, aan-, Op11Trade M arks Act''plaats heeft en
geven, spreken OArer, ter sprqke
de sanctigs daarop);zieook account
brengen; the firm -et
l, genoem de
bg);fcw'.lx4zz?er.l,handelen,handel-

merehant
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m erit

drijven; merehandising (o1 goot
ls),
o
ok
(
dz
nc
r
.
)
:
ma
r
kt
o
nde
r
zo
e
k.
m erehant znw.,koopm an,groothande-

e
igendom (zondervruchtgebruik);the
-sttrille,de m inste kleinigheid;on -

'sprices,groothandelsprijzen; c#j.,
dij...'
, - banker, acceptfirma'
,earrying, vervoer met koopvaardij-

totfusleovergaanisamenvallen;(jur.)

suspieion, OP een bloot vel.
m oeden.
laar,handelsm an;-'saccounts,koop- merge,(
doen)samensmelten (met,into),
m ansboekhouding; -'s goods, koop(doen)samenvloeien, (doen)opgaan
m ansgoederen;-'s office,h.kantoor;
(in,in?into),fusionneren (v.zaken),
-

handels..., koopm ans...; koopvaar-

schepen;- elass,koopmans-,handelsstand;- firm ,koopm anshuis;- lleet,

vervallen; to be -41 in: opgaan in;
the eompany is -11 m to another
eoncern, de maatschappi
jwordtsa-

mengesmolten (verenigd)met(opgenomen in)een andereondernemlng.

koopvaardijvloot;law -,zie1aw c); m ergenee, sam ensmelting, enz., zie
-man, koopvaardijschip; - m arine
nRerge.
(navy),zie'wfleet;-prinee,handels- mergep fusie,samensmelting(v.Mijen);
magnaat; - serviee, koopvaardi
j
(jur.) (het)vervallen van een recht,
contract enz.door het opgaan daar(-vloot); in the - serviee, bij de
van in een ander;bank -,bankfusie.
koopvaardij; - shlp! zie Nman; shipping, koopvaardil; k.schepen; - meridian znw.,meridiaan,middaglijn;
Shipping Aet!zie mercantile;- tailor,
middaghoogte'
, (/fg.) hoogte-, topm archand-tallleur;- vessel,zïe-m an.
punt;adj.,middag...;hoogstte)Look
m erehantable,verkoop-,verhandelbaar;
/#.);-altitude,middaghoogte;-line,
gewild,courant;zieook fair.11:).
mlddaglijn; - passagw meridiaansm ereiful,barm hartig, genadig.
doorgang.
m ereiless, meedogenloos.
meridional, meridionai, zuidelijk'
,
mercurial c#j.,kwik...,k.zilverachtig, distanee (scheenv.j,lengteverschil.
k.houdend;Ljig.)levendig,vluchtig; meridionality, zuldelijke (zuidwaartse)
- ointment, k.zalf; - therm om eter,
ligging.
k.thermometer;znw.,k.middel,-pre- merino,merinos (
stof);merinowol;fijn
wollen garen.
paraat.
m ereurialize,m et kwik behandelen.
meritznw.,verdienstetlijkheid);-s?ookk
(het) essentiële (wezen, eigenlljke);
mereuriw mereurous, kwiktzilver)...,
k.zilverachtig;- oxide,k.oxyde.
intrinsie-s,innerlijkewaarde;the-s
me-reury,kwiktzilver);(/fg.)leven,vuur;
(
anddemerits)ofaease(system,etep,
het voor en tegen, de voor- en nafulminate, knalkwik; - Code,
M ercuur Code.
m erey, genade;zegen,weldaad,geluk;

itisa-that...,wijmogen van geluk
spreken,dat;tobe(lie)at(beleftto)
the - of!overgeleverd zijn aan (afhangen van)degenadevan;to leave
(trust)to the - of,overlaten aan de

willekeur van.
m erw louter,zuiver,enkel,bloot,niets
anders dan, m aar, nog m aar; -ly,
enkel, louter, alleen, slechts; a amateur, m aar een am ateur' a ehance, een bloot toeval;by the -st
ehanee,lollterdoor toeval;he would

besatisfiedwithhis-eommissiom hij
ZOu tevreden ZiJ
'n met enkel Commissie;the - m ention of, de eenvoudige verm elding van; het noem en
alleen reeds van; - right, blote

delen, de verdiensten en gebreken

(feilen) van een zaak (stelsel enz.);

the -s of your goods, de goede hoedanigheden uwergoederen;to makea
- of, zich als een verdienste aan-

rekenen;a man of(great)-,eenman
van (grote) verdienste;to eonsider
(judge, deal with) eaeh ease qn its
(own) -s, ieder geval op zichzelf
(afzonderlljk)beschouwen (behandelen); the matter must stand on its
(
own) -s,de zaak moetop zichzelf
worden beoordeeld;to eonsider a risk
on its -s Lassur.j,een risico beoordelen;fcfJz.,verdienen,waard zijn;- a
rewartl (punishment), beloning (bestraffing)verdienen;- wellot'
,zich
verdienstelijk maken jegens'
, -ed,
welverdiend;zie ook mention c).

m eritorious
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m ete

, m eet-,weegm etage, meting,weging'
meritorious,verdienstelijk.
geld.
meritoriousness,verdienstelijkheid,verdienste.
metal c)znw.,metaal;steenslag I
.voor
merriment, vrolijkheid.
wegen Look:road vq en als ballast);
m erry 1,vroli
glasspecie; -s, spoorstaven, rails;
jk;prettig;tomake-over,
preeious -s, edele m etalen; to leave
zich vroli
jk maken over.
m erry II,soort zwarte kers.
the -s,to go (get,rum be thrown)
mesh AnW., m aas; m.
wijdte-zrzp..net
o1fthe -s,zie raillc,
)znœ.;zfe ook
(-werk);20-sieve,zeefvan 20 m azen
heavy ca);l
zzçf7.,bekleden (v.schip);
per vierkante inch;to ereep through
verharden (v.weg);-led road, verthe -esolthe law,door de m azen der
harde, steenslagweg; -linq elause,
wet kruipen;> w ork, netwerk'
,W W .,
bepaling in zeeassurantiepolls,waarin een net vangen,verstrikken f
ook
bij de aansprakelijkheid van assuradeuren wordt beperkt in geval van
lig-t;gri
jpen (v.tanden van een wiel;
ook jig.) (in,with)
#.
schade aan hetschip doorslijtageof
m eshy, m azig'
1geknoopt.
rotting;adj.,metalen,metaal....
..; bjsamenst.,- ehi
ps(clippings),metaalmesne
(jur.), tussenkom end, tussen.
proeess, neven-, tussenproces'
,afval; - filament,m.draad (in lamprofits, opbrengst van goed gedupe
n);- filamentIamp,m.draadlamp;
- f
ounder,m .gieter;- polish, poetsrendeden tijd dat den rechtmatigen
pom m ade; - sheathing, metalen beeigenaar het bezit daarvan is onthouden.
kl
eding; - warets), m.waren; worker, m .bewerker; - working,
D'PSS ZnW., V oer' W ar-, knoeiboel;
werking.
mengelmoes; m orsboel; (gemeen- m emta.lbe
liw m etalen,m etaal...,m .achtig;
schappelijke) tafel, Lscheepv.j bak;
m aal; to m ake a - of, overhoop
halen;in de w ar sturen,verknoeien;
to be in a -, overhoop liggen; to be

- eurreney, m .-, gemunt geld; lustre, m .glans; - rubhish, m .afval;
- vein, m .ader.
m etalliferous, m etaalhoudend.
i
n
a
f
i
ne
(
pr
e
t
t
y)
-,
l
e
l
i
j
k
i
n
de
klem zitten; to get into a -, in m etalline,m etalen,metaal...,m .achtig.
moeilijkheden geraken; in de war m etallizw metalliseren;vulcaniseren (v.
raken; -mate Lscheepv.) bakgast'
,rubber).
room, eetzaal, -kajuit; çr/f
z7., in de m etallography,m etallographie,m etaal-

warsturen,verknoeien (t)0/t: - uy);
beschrijving.
bemorsen, bevuilen; (gezamenlilk) m etalloid,m etaalachtig;metalloïde.
eten, schaften; - about, (rondl- metallurgietal), metallurgisch, metaal
scharrelen.
tablishm ents, metaalfabrie...; - es
messagw boodschap,bericht,(officiële) ken; .*'industry, m .industrie.

m ededeling; telephone, telegraphic, m etallurgy, metallurgie.
wireless -, telefonisch, telegrafisch
j,metamerisch.
draadloos bericht;to tleliver a -, een, metameric Lchem.
am orphose, m etam orphoseren,van
boodschap afgeven (overbrengen); m egte
daante (doen) veranderen, herw,œ.,overbrengen,-seinen,berichten.
scheppen (in,in,into).
m essenger,bode,boodschapper,koerier m e
tam oyphosis, metam orphose, gebesteller;(scheepv.)kabelaring;-hoy,
everwisseling.
boodschapjongen;- insuranee, bero,
- m edaant
taphrase znw.,vertaling woord voor
vingsverzekering,zieook transit b). woor
d'
f<f
&'., in andere woorden
Xessrs qajk.e.M essieurs),de Heren.
,
messuage (
W eergeven.
.j
ur
.
)
,
woo
nh
ui
s
me
t
bi
j
gebouwen en erf,huisen erve, opstal m etathesis, m etathesis:om zetting;let
en grond.
terom zetting.
m essy, vuil, slordig, knoeierig, wan- m ete 1, grens, g.paal; -s and bounds

ordelijk,verward.
metaeinnabartite),zwartcinnaber.

(J'ur.),paalen perk.
m eteH,meten (zeld.);-,out,toemeten,

518
middling
dienen,-bedélen;--wanda-yard q
'
j'ig.l
', miea, mica,glilnmelà;- sehist (slate),
maatstaf.
micaleisteen.
m eteor,meteoor;ook:kunstm atig paar- m ieaeeous, m ica-achtig, m ica....

m eteor
-

denhaar (in weefsels).
miekle (veroud., dial., Schotl.j, groot,
meteoroloKietal), meteorologisch;
veel;many alittle(pickle)makesa -,
Offiee,M .lnstituut.
veelkleintjesmaken één g'
rote.
m ete
rtr
znw.
,)
:klein.
(ins
ument
me
; t-e
dr
.r/zc(r
pe
.l,
rszi
oon)
e ; naeter m iero...1, m icro...'
metre; - miero.
..11, 1 millloenste (v.eenheid:
r
ent
,)
m..huur; (
Am père, Farad, gram , liter, m eter,
me
ter
z7fç'., registreren top
Ohm enz-).
methane, methaan.
nzlcronzeter, rnicronAeter.
methinks Lveroud.j,dunkt mij.
nzieronzetrietal), rnicronAetrisch.
method,methode,werkwijze;methode, mieron,micron (0,001 mm).
regelmaat;wijze;stelsel;- ofdoing m ierophonw m icrophoon.
business,wijze van zakendoen;- of mieroseopw microscoop.
produdion,productiemethode.
mieroseopie,microscoplsch (klein).
methodietal), methodisch.
mid,middel(midden)...:half...;(in)het
m ethodize!m ethodisch behandelen,m .
midden van,midden1n...fgew.nain,
rangschlkken (ordenen).
lrom,to); middelsoort,van gemidm ethyl, m ethyl; - alcohol, m ethyldelde grootte;--lanuary,halfJan.;
alcohol, houtgeest.
zie verder ajzond.samenst.
m ethylatw m ethyleren; -d spirit, zie midday znw.en adj.
,middag.
methyl alcohol.
middlec)adj.,midden (midde1)...?midm ethylie, m ethyl...
delst, tussen..., m iddelbaar;zze ook
m etieulous, angstvallig nauwgezet.
middling; - artiele, (gelegenheidslmetre, meter (lengtemaat); euhie
courantenartikel!korte literaire bij,
(square) -, kubieke (vierkante) m. drage; znw., mldden, middelpunt'
metrie,m etriek;- m easure,m .e m aat;
ook = - article'
, -s, ook: m iddel- system ,m .stelsel;> tom m etrische
soorten;(by) the - ofMay, (tegen)
ton (1000 kg).
half(medio)Mei;inthe- of,midden
m etropolis,hoofdstad,wereldstad,m etropolis;the -, Londen.

metropolitan, van de hoofdstad Linz.
Londen);- eheque,chequeop Groot-

in...;in the - of the day, op het m .
van den dag;in the - of summ er,in
hetm .van den zom er;œœ.,in het m .
plaatsen; het m . bepalen van;

Londen;- railway,Londense onder(scheepv.jdubbelvouwen.
grondse spoorweg.
bjsamenst.,- age,middelbare leeftijd'
,

mettle, (gelaardtheid); vuung moed,
geest,energie;to be on ones .,zijn
uiterstebestdoen,zijn bestebeentje
voorzetten;toputaperson on (upon,
to) his -,to try one's -,iemandts
moed, durf, geduld) op de proef
stellen, hem al zijn krachten doen
inspannen (laten tonen wathijkan).
mexieants), soort effen wit of gri
js-

achtig katoen.
''M exieans'', Mexicaanse staatsleningen; M.e spoorwegw aarden (
ook:

Mexican Rails).

m ezzaninw entresol,insteekverdieping.
m ezzo-rilievo, half-reliëf.

mezzotintto) znw., mezzotinto: halftint,-schaduwing; ww., aldus graVeren.

--aged, van m.leeftijd;- elasstes),
m iddenstand, burgerklasse'
, --elass
..., van (uit) den middenstand;to

adopt a - eourse, den middelweg
bew andelen; - floor, middelste VeP-

dieping; - grade, middelsoort; lifw mlddelbareleeftijd;ook:middenstand'
, -m an, tussenpersoon; t.handelaar;-most,middelste;-price,
middenprijs,-koers; --rate,mlddelmatig'
,--sized,vangemiddelde(middelbare)grootte;- way,zie- course;
zie ook watch lca).
middlin6 adj. en bQw
w., middelmatig,
tamelljk (goed), redelijk; - grade,
middelsoort;znw.,good(line)-,goede middelsoort (tussenkwaliteit);
-s
,middelsoort(tussenkwaliteits)goe-

m idds
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xrlIl1k
deren;m iddelm aten;roggem eel m et m ilanese,m illanees:gebreid diagonaalof kettingtricot.
zemelen (veevoeder);ook = midds.
midds, m iddelgrote zetm eelkorrels in mild, zacht Look v. kli
maat, weder,
m eel.
medicijn); zachtaardig, mild, niet

middy Lgemeenz.j,zie midshipman;
twill,ziejean.

m .' c#j
.,middernachtelijk.

streng'
,zwak,flauw;licht (v.bier,
s
i
ga
r
e
n,
tabak,
voedsel); - erisis,
lichtecrisis'
,a - effortto...:een zwakke poging Om...;- optimIsm,gematigd optlmisme; - steel, vloezstaal,
ilzer;putting (toput)it-ly,op zijn
zachtstuitgedrukt(om hetzachtuit
te drukken);zie ook draw c1).
m ildew z?zœ., m eeldauw, schimm el,
Weer brand; œW7., (doen) beschim m elen, verweren.

(in) -,op stroom.

mile,Eng.mijlLook.
.statute-)(1609m);
georaphical(nautieal,sea)-?(Eng.)
zeemijl (1853 m);-stone,mljlsteen,
mijlpaal Look jiq.j.
mileage,aantalm illen,afstand oflengte
in m.n;(drzzcr.en Eng.-lnd.jm.geld,

midget, m iniatuurfotografie.
midland znw.,hetm idden van hetland,
binnenland; the -s, Midden-Enge-

land;c#j.,binnenlands.
mide
dmo
nthly Ladj.en bl
jw.j,op dehelft
r m aand.
midmost, m iddelste.
midnight znw., m iddernacllt; at

te

naidship, het m idden van het schip;
naidscheeps (adj.
);-man, adelborst;
zie amidships.
midst,midden'
,in our(your,thei
r)-,in
in the - of,te m .
ons
(
uw,
hun)
m.
;
Van,onder.
midstream ,hetm idden van den stroom ;

midsumm er, midzom er.
mid-term , the sum insured has been
redueed in -, de verzekerde som is

m ildewy, beschimm eld, duf.
m ildness, zachtheid,enz.,zie m ild.

reistoelage per m .; the - donw het
afgelegd aantal m .n; rate on a basis, - rate, tariefper m .,afstandstarief.
tussentijds verlaagd.
midtim e, - exchange, middenbeurs.
militancy, stri
jdlusttigheid).
mid-yeartly),op de helftvan hetjaar. m ilitant, strijdend;strijdlustig.
midway, halfweg, halverwege, in het mili
tatw strijden (gcœ.jig.j;- against,
m idden;thetruth lies -,dew aarheid
strijden tegen, in stri
jd zijn met,
ligt in het midden; a quality pleiten tegen;vijandig staan tegenbetween ...and ...,een kwaliteitwelOver, teyenwerken; - lor, stri
jden
ke hetm idden houdt tussen ...en ....
voor; - m lavour of (zd!#.),pleiten
midwinter, midwinter.
V OOr.
might1,zie m ay.
milk c)znw.,m elk; ''M ilks'' gewone
might II, m acht, kracht; with - and
aandelen Chicago,M ilwaukee and St
m ain, met man en macht,uit (
Paul'sRailroad;butter-,karnem elk;
me
t
)
alle m acht.
eondensed -, gecondenseerde m .;
desieeated -, zie - powder;new -,
mightiness, machttigheid).
mighty, m achtig,groot,geweldig,vem
verse m .;pasteurized -, gepasteuri-

mogend;(gemeenz.jkolossaal,enorm,
ontzaglijk.
migrant,(rondlzwervend,trekkend.
migrate, verhuizen,trekken,m igreren.

migration, verhuizing, trek, m igratie

(ook geol.);- ofnations,volksverhui-

zing.
migratory, verhuizend,zwervend, zich
verplaatsend, trek....

mil,duizend,mille'
,1/1:a:pond sterling'
,
1/1:c:inch;ook ajk.e.millilitre'
,per-,
per mille.
m ilagw zie mileage.

s
eerde m.;skimtmed)-,tapte-,afgeroom dem .;sterilized-,gesteriliseerde
m.;whole(unskimmed) -,volle m.;
t
oyield-,m .geven;itis(01)no use
erying over spilt -, gedane zaken
nem en geen keer;- of alm onds,lime,
sulphur,.
amandel-,kalk-,zwavel-m .;

to be in -, (goed) m. geven; œœ.,
m elken;m .geven;van m .voorzien;
Lgemeenz.j mqlken, plukken, uitzuigen;(bedrieglijk) aftappen (v. telegram m en,telefoongesprekken,electr.

stroom).

m ilker
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mind

b)samenst.,-boiler,melkkoker;-eart,
m .kar,-wagen;- eow,m .koe;- glass,
m *glas1
'- jug,m.kan;-man,m .boer;

-ampere,lll.alàRpèlle;-gramtme),m.-

LAmer.offabriek waarin gemalen of
gewalst wordt); drukwals; walk;
stempelwerk t?zzun/œ.l;zieookgristl;
rolling -,pletterij, walswerk; pletmolen;to go (put) through the-,de
leerschool(doen)doorlopen,ervaring
(laten) opdoen, iets (doen) door-,
m edem aken;he hasbeen through the
-,hijkenthetklappenvan dezweep;

j
aarlijksdrieeneenhalfm.tonnodig;
-

gram ; -litre,m .liter; -m etre, m .m eter.
- pail,m .em mer;- powdep m .poeder; m illiard, m illiard.
- relrigerator, m .koeler; - strainer, m illiner, m odem aakster, modiste; -'s
shop, m odezaak.
m.zeef(.
je);- sugar,m.suiker;- tub,
, m .m.vat; - van, m.wagen (spoorw.). m illinery, m odes,m odeartikelen'
vak; m .zaak.
mi
l
ke
r
,
me
l
kt
s
t
l
e
r;
me
l
kkoe.
m ilkiness, m elkachtigheid, enz.,
m illion,millioen;the -,de grote hoop;
m ilky.
three -(-sof)barrels,driem.vaten;
m ilky, m elkachtig,m e1k...;m .wit; m .there arethree-s erzijn erdriem.;
-s of ..., m illioenen...;three -sand a
rijk;troebel(v.vloeistof).
Lalf oftons are required yearly,er is
millIf
z)znw.,molen;spinneri
j;fabriek
fàld, m .voudig.
m illionaire, millionnair.
m illionth, m illioenste.

mimlre
is, milreis (Brazil. en Portug.
unteenheid = 1000 reis).

m im etiw nabootsend,nabootsings....
m im ie ad)'.,nabootsend,nabootsings...,

nagebootst,schijn...;fcfc.,nabootsen,

-doen, fcfc., m alen, verm alen, stam pen;
apen.
pletten; vollen, walken; stem pelen m im iery,het nabootsen;nabootsing.
tzzzuzzfœ.l;kartelen (v. munt); -ed m im eograph, vermenigvuldigingstoestel.
riew gepelde rijst.
, - letter, zie combjsamenst.,-board,dik karton,zwaar m inatory, dreigend'
bordpapier;- cap,m olenkap;- dam ,
m inatory.
m .dam , weer; - dust, m .stof, stuif- mineeAnW.,fi
jngehaktvlees;adi.,fijnm eel; - girl, fabrieksarbeidster,
gehakt'
,œw'.,fijn hakken; (/fg.) be-

meisje; - hand, fabrieksarbeider; wimpelen,vergoelijken,verbloemen;
not - matters, er geen doekjes om
winden'
, -d m eat, gehakt; -d veal,
water (bijhetm .rad);- hopper,m.kalfsgehakt;zie ook mincing.
tremel;- house,maalderij;- owner,
fabrikant, industrieel, spinner; - mineer, m aal-,hakmachine.
, - m aehine,
pond,m.vijver,-kolk;-raee,m .beek; mineing? - knife,hakmes'
- seale,ham erslag;- spindle,m .spil;
zie mlncer.
--spun, m achinaal gesponnen; -- Mineing Lane,(straatin Londen waar
spun yarn, m achinegaren; -stone,
de)goederenbeursofproductenmarkt
m .steen;to seefarinto a -stone,door
(gevestigd is). gem oed;verstand;
een muur kunnen zien, doorzicht mind c,
1)znw-,geest,
ofd;gevoet
onen tgef
c.iron.j;- stream,m .vliet; herinnering,gedachte,hoge
- tai
l,benedenwater,vgl.ew head;len,opinie;lust:neiging, zindheid;
wheel,m .rad;- worker,zie- hand;
presenee (readzness) of -, tegen-wright, m .m aker.
woordigheid van geest;state(frame)
mill11 ta4.?zzdr.l, 0,001 dollar (reken- of -, gemoedstoestand; to change
one's -, zich beraden (bezinnen),
munt).
millenary adj.,duizendjarig;znw.,d.e
van gedachte (plan,opinie) veranderen; I m ay be labouring under a
periode (gedenkdag).
m isapprehension as to ...; eould you
miller,molenaar;ta4?zzcr.lfabrikant.
m illesimal adJ'
., duizendste; duizendelear my - on thist
l, wellicht heerst
delig;znw., duizendste deel.
er een misverstand mijnerzijds wat
m illet, gierst.
betreft...; kunt u mij opheldering
vzzilli, -am m eter, m illiiam pèrem eter;
verschaffen?; to eross (enter)one's
-

m olenaarsknecht; - head, boven-

mindetl
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bi
j iemand opkomen;it never so
m uch as entered our -sthat...,hetis
geen ogenblik bij ons opgekomen,
dat...;to give one a piece (bit) ol
one's -, zie to tell one's N;to give
one's(whole)-to,zicll(geheel)wijden
aan;to have a great (good) - to...,
-

groten lusthebben om ;to have halfa
- t
o...,wellust hebben om ;to know
one's own -,weten wat m en wil;to

m lne
dââ
r
o
m
be
hoe
ve
n
-s,
wij ons niet
m eerte bekom meren;datpak isvan

ons hart;zie ook load c)en weight
c1);to haveon one'sy op het hart
hebben; zie ook inscrlbe, print b),
stamp aj;time outof -,sedert onheuglijke ti
jden; what was passing

through his > wat hem door den

geest speelde; to my -, naar mijn
me
ning (gevoelen); to bring to -,
zich herinneren, te binnen roepen;

make up one's -, besluiten (na rijp
to call to -,zich herinneren;in het
beraad),tqteezzbesluit komen,zich
geheugen roepen;zie ook bring back,
Voovrlem en'we have m ade UP Our-S
t
o
.
.
.
,
wi
j
zi
j
n
be
s
l
o
t
e
n
.
.
.
;
t
o
be
una
bl
e
leap fzzf
zz., open c1), present lc),
to m ake up 9n e's -,het met zichzelf
spring c),e.a.
oneens zijn,niet kunnen decideren; b)ww.,bedenken,denken om,(ervoor)
we
mustmake up our -stothat,wij
zorgen;achtslaan op,letten (passen)
zullen ons m et die gedachte m oeten
OP' passen OP, zorgen VOOP, VerzorVerzoenen; to setone's - t)ll..., zi
jn
gen,bedienen;zich storen aan!geven
zinnen zetten OP'
7 it has slipped m y
(zich bekommeren) om ; zLc ook
m inded; not to -, ookk er niet op
-,hetismijdoorhethoofd gegaan;
tegen hebben, er niet om geven;
tospeak one's-,zijn mening zeggen,
never -!,het doet er niettoe,het is
voorzijnm .uitkomen,vertellenwaar
het op staat;to tella person one's -,
nietsl;if you do not -,als u er niet
iem and zeggen w aar het op staat;
op tegen hebt;-(that)youwritehim,
zieookexercise ww.,high b4,man c)
denk er om,datge hem schrijft;znw.,relieve,turn b,),e.a.
one'sP5san4Q's,op zijn tellen pastza)metvoorz.,to beintwo -s,weifelen, Sen ' - one's own business,zich m et
he
t met zichzelfniet eens zi
jn (omzijn eigen zaken bemoeien;they do
trent, about, as to), besluiteloos
not- afew guilders(theexpense),zij
zijn,op twee gedachten hinken;an
kijken niet op een paar gulden (de
explanation of exaetly what is in our
kosten);wouldyou - ...ing1,zoudtu
erop tegen hebben ...?;would you -s,eenuiteenzettingvanhetgeenwij
precies bedoelen;there stillseem s to
telling me il...1, zoudt u mij ook
willen zeggen,of...?;I hope you will
be(exist)someuncertainty (doubt)in
their -s as to..., zi
j schijnen nog
not - m y reminëng you about this
enigermatein onzekerheid (twijfel)te
matter,u zulthetmij,hoop ik,niet
verkeren omtrent, zie ook clear ca), ten kwade duiden,dat ik u hieraan
herinner; I do not - owning it, ik
confusion,doubtc1)enca),turn c1);to
wil het wel bekennen.
bear in -, denken aan (om), niet
vergeten, in het oog houden, be- m inded,gezind;to be - to ...
, van zins
denken;bearing in - (that)...,ook:
zijn;lusthebben om;ifyouare(not)
als wijbedenken (dat),methet oog
so -,alsge er(geen)lustin hebt.
op...;tohavein -,ophetoog hebben; m indlul,indachtig,oplettend,opm erkzaam ,zorgvuldig;to be - of, denken
zinnenop;voordengeesthebben (ook:
to have in one's -'s eye);ook = to
om (aan),niet vergeten,in het oog
bear in x;to have an idea in -,een
gedachte in het hoofd hebben; to
keep in -,zie to bearin N ;to put one
in - of,herinneren aan,in herinnering
brengen;doen denken aan;to he of

houden.
mindless,geesteloos,dom ;onoplettend,
achteloos; - of, niet lettend op.

mine 1, de (het) mijne; van mij; a
business-lriend of -,een zakenvriend
one(a)-,het(metiemand)eenszi
jn,
van mij
één van zin zijn;to beoïone's-,het mine 1.
1 znw-, mijn; ijzererts; (/ïg.)
metiemand eenszijn;thatiso1four
(gotld)mijn,rijkebron;-s,ook:mijn-

522
M inistry
m iner
waarden; - field, layer, sweeper,
bouwmaatschappij (-onderneming);
- eoneessi
on,m .concessie;- disaster,
mi
jnenveld, -legger, -veger; --run
eoal, eoal run off -,zierough coal;
m .ram p; - district, m .bouwdistrict,
gebied; - engineer, m .ingenieur;
worker (X?
pcr.),zie miner; çf7œ., m- .e
quipm ent,m .installatie; - inl
lusOndermijnen (ook jig.j, Onder-, uit-

graven;graven naar, delven (naar,
lor); to be -d, ook: Op een m.
lopen (v. schip) the coal -d, de
n-,ko
en; Zbe ecr#er mlnlng.
mige
newo
r,nne
mijn
belr
gwerker'
,ook.
.m nnenlegger'
,-'slamp,mijnlamp.

try,m.bedrijf,-bouw;the -interest,
belanghebbenden bijden m.bollw'
,m aehinery and tools, m .bouwwerktuigen; - m arket, m arkt voor m .-

aandelen;

operations, m.bedrijf;

- products, m .bouwproducten; shares, m .aandelen, -w aarden.

mineral ad)'.,m ineraal...,delfstoffen...;
- bl
ue, ete., mineraal-, bergblauw mi
nion,mignon (lettertype:7punten).
nister 1, minister'
, gezant (lager in
enz.; - jelly, vaselinez
' - kingdom, mi
delfstoffenrijk'
,-oil,mlneraal-,aard- rang dan ''am bassador''g.l!'à - pleniolie; - salt, klip-,steenzout'
, - tar,
potentiary, gevolm achtigd nlinister'
1

bergteer'
,- vein (Iode),ertsader'
,-

water, mineraalw ater'
, - wax, aardw as, ozokeriet; znw.,mineraal,delf-

stof;-S,ook:mijnwaarden.

m ineralization, m ineralisering.
m ineralize, m ineraliseren.
m ineralogical, mineralogisch.
mineralogist, m ineraloog.
mineralogy, m ineralogie.

çbuiten Eng.gebezigde Aenc?zzfngcrz.,

- of Agrieulturw M .van Iuandbollw ;
- f
orthe Polonies,M .van lfoloniën;
- of Com nzerce and Indugtrs M .van

l'
landelenNijverheid'
,-oîEeonomic
Allairs,M .van Economisehe Zaken'
,
- oîEdueation,M .van Onderwi
js;-

ol Finallce,M .van Financië-n;- 1or
Foreign Affairs,51.van Bllitenlandse
Zaken'
,- for Honle Affairs, - ofthe
Interior,M .van Binnerllandse Zaken;
- of Justiee, M .van Jllstitie; - ol
M arine, M.. van M arine'
, - of Soeial
Allalrg, M . van Sociale Zaken;- ol
Statw M . van Staat; - ol Trade,
M . van lIandel; - of W ar, M . van

minever,soort hermelijn.
mi
nglw (zich) mengen,(zich) vermengen; - with, zich m engen onder,
meedoen met; - (up) with, (zich)
m
et;ve
zir
eluc
ooht
ke
fe
ng
nw.
rme
me
enni
ën;
neli(
v.zmam ive
niat
e,ng
nuscript).
m iniatureznw.,m i
niatuur'
:m .(portret); Oorlog;- of Mraterwaye (Dikes and
Roadg), M. van Jvaterstaat; vgl.
in -,in m.;ak.,m.-...,zn m.;fcf
zz.,in
m . voorstellen.
admiralty, agl'iculture, foreign bj,
president,Secretary (of State),enz.
mi
ni
f
y,
ve
r
kl
e
i
ne
n
L
o
ok
j
i
g.
j
.
m inim al, minim aal.
minister H , verlenen, verschaffen, geven (v.hulp,troostenz.;veroud.j'
.minimization, (l1et) tot een minimum
enz.,zie m inimize.
to?bellulpzaam zijn in,bevorderlijk
t
e
r
ugbr
e
nge
n,
minim xze,toteen m inim um terugbrenzil
kn aan,bijdl'agen tot,voorzien in.
'
gen (beperken); verkleinen,gering- lninlsterial, m inisterieel; - approval
schatten.
(assent),m.e goedlteuring;m .e Verm inim um, rnininàuna'
, the irredueible
klaring van geen bezwaar (op statuterl enz.) (t
)f?i-: eertificate); to,
(very) -: a bare -,het alleruiterste
m .; to f:x a -, een m .vaststellen;
dienend,bevorderlijk aan.
nisterialists,regeringspartij.
to reduce (cut down, restriet) to a mi
-, toteen m.terugbrengen (beper- ministrant,dienend;to be - to,dienen.
mi
nistration, verlening, enz., zie m inke
n); - amount, lreight, quantity,
rate, ete., m .bedrag, -vracht, -hoeister ll.
.

veelheid,-tariefenz.,- therm om eter,
m .therm om eter.

mining?mijn-,bergbouw;m.wezen;m .arbeld; - Aet, m .wet; - areas, m .gronden;- eompany (eoneern),m.-

ten Eng.geM inistry 1, m inisterie'
,(
.bui

bezigdebenamingen:)- otAgrieulture,

A1. van Landbouw ; - of Foreign
Affairs,Al.van Buitenlandse Zaken;

- olHome Affairs(t
3fthe Interior),

m inistry
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m isapprehend
M . van Binnerllandse Zaken; - ol
graad); minuut, minute, ontwerp,
M arine, M . van M arine;- ol Soelal
concept; m em orandum ; -ly, elke
Affairs, M . van Sociale Zaken;- ol
(Om de)minuut,ieder ogenblik;-s

Vvar,M.van Oorlog;vgl.boardllè),
department,foreignbj,homed),enz.

ministry lI,m edewerking,tussenkom st,
toedoen.
m iniver, zie minever.

minium, (rode)menie.
mink, nertstbont).
m inortzff.l'*,minder,kleinter),geringter);
- coin talrzzdr.l,pasmunt'
,of - im portance, van ondergeschikt belang;
ook: bijzaak'
, the - illdustries, de
kleinindtlstrie;in a - key,in m inetlr

fook /l
'z.b; a few - am endm ents,

enige kleinetre)wilzigingen;- point
(detail), ondergeschikt punt, bijkomstigheid; zie ook position ca);
34 W7., mi
nderjarige.
m inority,minderheid;mi
nderjarigheid'
.

(
of the proceedings), notulen; the
(that)...,op hetlzelfde) ogenblik
dat....
:that-,op dat'ogenblik;this-,
dadelilk,ogenbllkkelijk;een ogenblik
geleden,zoëven;to adopt (approve)
the -s, de notulen goedkeuren; to
eonfirm the-s,den.arresteren (vaststellen);to keep the -s.den.bijhouden;to take the -s, de n. houden;
in a -,zo dadelijk;to beon the-s,
.

in de n. staan; to enter on the -s,
in de n.Opnemen, notuleren;to the
-, op de minuut af; to be up to

the-,ook'
.geheelmetzijntijd medegegaan zijn;zie ook read q);- book,
n.boek; - elerk? notulist; - hand,
minuut-,grote wloizer;fcf
&,.,op dem inuut af bepalen'
,minuteren;notule-

the - ofthem em berswere againetthe
ren;optekenen Look.
. down).
proposal,dem inderheidwastegen het m inuteness,klein-,gering-,nauwkeurigvoorstel;tobe in the -,dem .vorm en.
heid,enz.,zie m inute 1.
minutia, kleinigheid, onbeduidend démint1'
,munt (plant).

mint11 znw., muntlgebouw); the
6overnment-,deRijksmllnt;nlaster
olthe -,ziex,m aster;a - olm oney
Lgemeenz.j, een schat van geld; m ark,m -teken;- master,rn.m eester;
- par (of exehange),m.pari(teit);pricw m.waarde (v.goud-of zilverstaven); - stamp, m.stempel; fctc.,
(aanlmunten; fjig.j smeden, fabriceren (fnz. v.woord, uitdrukking),
verzinnen;- money (gczzzccnz.),geld
verdienen als water;-ing ehargets),
rn.loon.
mintagw (het)gemunte;(het)munten'
,
m untstuk.muntrecht:-loon;(muntl
stem pel'
,(
/ïg.)makelil.
m inter,

tail lgdfc.??zç,..-e).
mirabellw mirabel (soort pruim).

m iraelw wonder, mirakel;to work -s,
wonderen verrichten;to a -,wonder-

baarlijk goed.
miraeulous, wonderbaarlijk, m iraculeus, wonder....
mirbane oil, nitrobenzol.

mire znw.,modder,slijl
t,modderpoel;
to stiek (find oneself,be) in the -,
in den knoeizitten;to drag through
(into) the -, door het slijk halen
(sleuren);ww.,in de modder (doen)
zakken;bem odderen,bezoedelen;in
den knoei brengen.
m iriness, m odderigheid.

m unter.
utinuend,aftrektal.

mirror znw.,spiegel'
,(
sfig.j spiegel, afspiegeling,toonbeeld;- glass,s.glas;
minus,minus,min;tekort;negatief (v. - e10th (velvet),glanzig laken (f1ugetal);- (sign),minteken.
weel);- writing, s.schrlft;wçv.,af-,
erspiegelen.
miL
n
duseuleadj., zeerklein,minuscuul, m iwe
ry, m odderig.
r
ukk
j
kl
e
l
n
(
v.
l
e
t
t
e
r
)
;
z
nw.
L
dr
ukk.
)
,
kleine letter.
tegenspoed.

m isadventure, ongeluk,
m inute 1, uiterst klein,gering, nietig; m isapplication, verkeerde toepassing,
minutieus,om standig,uiterstprecies,
enz., zie m isapply.
tot in de kleinste bi
jzonderheden misapply, verkeerd toepassen (aanwen-

nauwkeurig,(haarlfijn;the-stdetails,
den);misbruiken.
m isapprehend, m isverstaan, verkeerd
de kleinste bi
jzonderheden.
minute 1.
1 znw.,minuut (1,
/6c v.uur Of
begrijpen.

m isapprehension
52i
m isdirect
m isapprehension, misvatting, m lsverznf
z,
'.,diversen. diverse bijzonderhestand, verkeerd 1
'dee, dw aalbegril).
,
den; ,,gem engde berichten''.
, m iseellany, m engeling,m engelwerk.
through a -, door een m isverstand'

to be(Iabour)undera -,in dwaling misehance, ongeluk; by -, bij o.;by
verkeren;apparently you are IabourS/D:e door de een of andere OlRgelukkige om standigheid.
ing under a -, er schijnt een misverstand 11verzijds te bestaan; we misehief, onlleil,kw aad,schade;the ean only assu k
1e thatyour letter was
(ofit)is...,hetellendigevan de zaak
written undera -,wijkunnenslechts
is...;to eause (do, work) -, kwaad
aannemen,datuw schrijven op een
(onheil)stichten;tomean(bpupto,be
m isverstand berust.
i
nt
enton)-,ietsin hetschildvoeren;
t
o m ake -, onrust stoken, onheil
misapprehensive, licht verkeerd OPvattend.
tkwaad) stichten; to getinto -,in
d
misappropriate, zich onrechtm atig toee knel (den knoei) raken; out of

eigenen,verduisteren,m isbruiken.
PW e -,uitlouter m oedwil; --m aker,
m isappropriation, onrechtm atige toeonruststoker,onheiljtichter.
eigening,enz.,zie m isappropriate.
m isehievous, schadelllk, onheilzaam ;
m isarrangem ent, verkeerde rangschikonheilstichtend; m oedwillig, boosking.
aardig.

misbeeomw misstaan,nietpassen (voegen,betamen).
misbeeoming, onbetamelijk, onvoegaam.
00à.
.
m iZ
sbe
havw zich misdragen (
oneself).

miseibility,(verlmengbaarheid.
miseible,(verlmengbaar (met,'
with).
m iseite, verkeerd aanhalen.
m iseonceive, verkeerd begri
jpen (op-

vatten), m isverstaan.
m iseoneeption, verkeerde opvatting,
m isbehaviour, wangedrag.
misvatting,dwaling,wanbegrip.
, wanbem isbelief, dwaalgeloof; dwaalbegrip, m isconduct znw., wangedrag'
dwaling.
heer;f
'
f
zf
,
c.,slechtbesturen (beheren,

leiden);- oneself,zich misdragen.
misbill(-4?ner.),verkeerddeclareren (op
vrachtbrieven enz.).
miseonjeeture,verkeerde gissing.
misbrand tx,
4rzzcr.l, van een verkeerd miseonstruetion, vel'keerde uitlegging,
m erk voorzien.
enz-,zie m isconstrue.

m isealeulate, misrekenen,verkeerd be- m iseonstrue, verkeerd uitleggen of opvatten, een verkeerde uitlegging
rekenen.
m iscaleulation, misrekening,verkeerde
geven aan,m isduiden.
m iseount q'w., verkeerd tellen, zich
berekening.
vertellen;znw.,verkeerdetelling,fout
miscall,verkeerdtelijk) noemen.
in het tellen'
, to m ake a -, zich
m isearriage, mislukking,enz., zie m isvertellen.
carry; (het) verloren gaan (v.brieisdatw verkeerd dateren.
ven);- of justice,rechterlijke dwa- m
ling.
m isdeclaration,verkeerde aangifte.
misearry, mislukken, niet slagen, in m isdeed,w andaad,vergri
jp.
duigen vallen, m islopen; verloren misdeem (f
J
c
r
ou#.
)
,
ver
kee
r
dbeoordelen;
- for,ten onrechtehouden voor;- of
gaan,vermist geraken,niet terecht,
verkeerd oordelen over.
komen (v.brieven); - in the post,
onderweg (bijde post)verloren ge- m isdelivery, verkeerde bezorging.
raken.
misdemeanant,wiezich aaneenmisdrijf
m iscasting,verkeerde optelling.
(vergrijp) schuldig maakt.

miseellaneous adJ'
.,gemengd,verschei- misdemeanour,misdrijf,vergrijp;Wangedrag; to eom mit a - under the
den,allerhande,dlversetn);veelsoorBankruptcy Aet,een Overtreding der
tig;veelzijdig'
, - Class, ,,lliversen''
Faillissementswet begaan. .
(op effectenlijst)'
.- insuranee,variaverzekering'
, - m arket, m arkt voor m isdescription,verkeerde Om schrig
ving.
diversen (van diverse fondsen);als misdirect,verkeerd richten (wijzen,lei-

m isdireetion
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m isprision

den,inlichten,voorschrijven,adres- m ishm ash,m engelmoes, m ism as, warboel.
seren); -ef
l energy, verkeerd toegepaste energie.
m isim prove,slechterin plaatsvan beter
m aken,onoordeelkundig verbeteren;
mi
sdirection, (het) ve
rkeerd richten,
enz.?zie m isdirect'
, verkeerd adres.
misbruiken.
misdivision, verkeerde ver-,indeling.

m isinform, verkeerd inlichten.

m isinlorm ation, verkeerde inlichting
misdoing,vergrijp,wandaad.
misdoubt tpcrou#.l, argwaan (twijfel)
(-en).

koesteren aangaande, wantrouwen; m isintelligence, verkeerde opvatting,
duchten, verm oeden.
m isverstand.
misemploy, m isbruiken, een verkeerd misinterpret, verkeerd uitleggen (begebruik m alten van.
grijpen),misduiden.

misemployment, misbruik, (het) mis- misinteryretation,verkeerdeuitlegging,
brlliken.
m isdulding.
misenter, verkeerd boeken.
misjoinder,plea ol- ofpartiestzlmer.,
misentry, verkeerde boeking.
jur.) weer tegen onjuiste samenmiser 1, vrek.
voeging van partijen.
miser II, boorwerktuig, putboor.
misjudge,verkeerd (beloordelen.
miserable, ellendig, ram pzalig; arm- mi
sjudgtelment, verkeerdte) (beloorzalig,erbarmelijk;in a - plight,in
deelling).
een ellendigetn)positie (toestand). m islay,op een verkeerde plaats leggen,
miserly,vrekkig.
verleggen, zoekmaken; to be (get)
m isery, ellende.
mislaid, zoek (in het ongerede) gem isestimate $ç?647., verkeerd schatten;
znœ., verkeerde schatting.
m isesteem , m inachten,geringschatten.

raken;I have m islaid it,ook:ik weet
niet, waar ik het heb gelaten; the
letter hasgotm islaid,de briefiszoek

mimac
sfeas
anee, (ambtslovertreding,
(geraakt).
htsmisbruik.
m islead, m isleiden? op een dw aalspoor
misfit, (het) niet passen (goed zitten, brengen;-ing.mlsleidend,bedrieglijk;
tendentieus; ookl verwarring stichgoed uitvallen);nietpassendkledingstuk enz.;niet in het kader passend
tend, aanleiding gevend tot m isvatting.
iets (persoon).
m islortunw ongeluk; -S neveK fgn'e mismanage, verkeerd (
slecht)beheren
singly, een o.kom t nooit alleen.
(besturen)iverkeerdbehandelen(aanm isgivw my mi
nd -sme (that...j,ik
pakken,regelen).
heb een bang voorgevoel (
dat
.
.
.
)
;
zi
e
mi
smanagement, verkeerd (slecht) beverder m isgiving.
heer,enz.,ziem ism anageiwanbeheer;
- of husiness, wanbeheer in zaken.
misgiving,(bange)twijfel,bezorgdheid,
bang voorgevoel; argwaan'
, whilst misname,verkeerdt
elijk)noemen,een
we have no - as to the result? it is
verkeerden naam geven.
m
i
s
nom
e
r
,
ve
r
ke
e
r
de
benaming, ongejust possible ..., ofschoon wiJ niet
lukkig gekozen naam .
twijfelen aan den goeden uitslag,is
het toch mogelijk ....
misplace, verkeerd plaatsen (aanbrenmisgovern, slecht besturen (v. staat
gen),misplaatsen;oureonfidenee in
him was -d, ons vertrouwen in hem
enz-).
m isgovernm ent, wanbestuur, -beheer
was m isplaatst.
(v.staat enz.).
misplacement:(het)verkeerd plaatsen,
m isguidanee, verkeerde leiding, enz.,
enz.,zie m lsplace.
m isprint fcœ.,verkeerd drukken;znw.,
zie m isguide.
m isguide, verkeerd leiden, op een
drukfout.
dwaalspoor leiden; misleiden.
misprision I (jur.),verheling (v.mis-

daad,verraad).
mishandle,verkeerd (ruw)behandelen
drou#.l,verachting'
,mi
(hanteren,Aanpakken);mishandelen. misprision 11tfl
m ishap, ongeluk,ongeval.

kenning.

misprize
526
mistrustlultness)
.
brieven;to be - from a statement,op
m isprize, ondcrschatten, miskennen;
een staat ontbreken.
(eero&#.)verachten.
m ission, m issie, zending, taak, opm isquotation, verkeerde aanhaling.
m isquote, verkeerd aanhalen.
dracht'
, LAmer. ookjgezantschap'
,e10th,zie m onk's c10th.
m isread, verkeerd lezen (
uitleggen).
zz., een verkeerd verslag m issive, m issive.
m isreport mf
geven van, verkeerd overbrengen m isspell, verkeerd spellen; -ing, ver(berichten);znw.,verkeerd verslag. keerde spelling.
misrepresent,verkeerd (onjuist,scheef) m isspend, verkeerd (slecht) besteden,
verkwisten.
voorstellen,een verkeerde enz.voorstelling geven van,in een verkeerd misstate,verkeerd (onjui
st)voorstellen
daglicht plaatsen, verdraaien.
(opgeven,vermelden).
sstatem ent, verkeerde voorstelling,
misrepresentation,verkeerde (onjuiste, mienz
., zie m isstate.
scheve)voorstelling;wilful- (ofthe

lacts), moedwillige verdraaiing der misstep,misstap (ook jig.).
feiten.
mist'znœ.,mist,nevelLook fig.j?waas;
misrule,wanbestuur'
,wanorde,verwartobein a -,ooklde klutskwljtzijn;
ring, ongeregeldheid.
WW.n benevelen'
, beneveld (nevelig)
den.
miss ww.,missen Ltrans.en intrans-j, m iwstoarkab
l
e
,
l
i
c
ht
ve
rkeerd op te vatten.
misslaan,mislopen;(verlmissen;mis<z$c.,m isverstaan,verkeerd opsen,hetgemisvoelen van;verzuimen m istake f
(v.school,gelegenheidenz.);uitlaten, vatten (begrijpen),zich vergissen in;
zich vergissen'
, zie ook m istaken'
,
overslaan Lookk- out);falen;zieook
indieations not to be -n, onm iskenmissing; - firw weigeren, ketsen;
(/ïg.)mislukken,geen effecthebben; bareaanwijzingen'
,thereisnomistaking ..., m en kan zich niet vergissen
sueh arguments - fire, dergelijke
i
n.
.
.
,
ka
n
ni
et
wor
den m isverstaan'
,
argum enten slaan nietin;- them ark,
- f
or, (
verkeerdeli
jk) aanzien (houzijn doel missen; - the market, de
voor;znw., veryissing, abuis,
gelegenheid om voordelig te (verlko- den)
,dwaling,m isvattlng;...,and no
lten voorbij laten gaan; - one's f-o1ut
, daar kunt ge op aan l;to m ake
tlme,zijn (gunstigen)tijd laten voora -, een vergissing enz.begaan; by
bijgaan;-one'strain (theboat),den
trein (de boot) missen; ziê ook
-,bij vermssing, abusievelijk;tobe
(
labour, lie) under a -,zich vergischance-stca
)e
n
po
i
ntcu
)
;
z
nw,
mi
s
sen,in dwaling verkeren.
slag, oot, -schot enz.; gemis.
sta
ken,verkeerdbegrepen(verstaan),
missend (zcI#.),verkeerd (aan het on- mive
rkeerd,foutief;misplaatst;to be -,
juiste adres)verzenden.
zich vergissen, het m is hebben, in
m i@hapen,m isvorm d,wanstaltig.
missile adj., werp...; zlfc., werptuig, dwaling verkeren; to be greatly -,
zich deerlijk veryissen; - notion,
projectiel.
dwaalbegrip; vzew, verkeerd inmissinp ontbrekend,vermist;to be -,
jk, ten onvermlst worden, weg (zoek) zijn, zicht; -ly, verkeerdeli
ontbreken;thereisa page -,a pageis
rechte;bij vçrgissing.
-, er ontbreekt een blad; to be mistime,te onti
jdezeggen ofdoen;-d,
reported -, als vermistgem eld worden; the - 10 bags, the 10 bags
that are -, de Ontbrekende 10 balen; - letters, zoekgeraakte brieven; - link? ontbrekende schakel;
- ship,vermlst schip ;the letter is from our files, de brief Qntbreekt in
ons archief; we are - two letters

te onpas kom end, niet opportaun,
misplaatst.
m istiness, m istigheid, enz., zie m isty

mistranslatwverkeerd (foutief)vertalen.
mistranslation,verkeerde(foutieve)vertaling.
mistreattment) (.4mcr.), zie maltreat
(-ment).
from thismorning'spost,wijmissen mistrustw'fzz.en znw.,w an-,m istrouwen.
van de post van hedenm orgen twee mi
strustfultness).wantrouwigtheid).

migtune
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m odel

zie ook feeling znw.en policy 11:);
z
nœ., menging, mengsel; (gemddnz.)
Warboel.

mistune,ontstemmen (!dll.).
misty, mistig, nevelachtig Look jig.j,
dampig,wazig;(/ïg.)vaag.
, m engmachine.
misunderstand,verkeerd begri
jpen (op- m ixer, m enger'
m ixtilinear,uitrechteen krommeli
vatten,verstaan),misverstaan.
jnen
m isunderstanding? misverstand, m isvatting; geschll; grave -, ernstig

bestaande.
mixtumw mengsel;- oftobaeco,tabaksm élange.

misverstand; (in order) to avoid
(prevent) -,ten einde m.te voor- miztzlen Lscheepv.), bezaan,bezaans-

kom en.
misusage, verkeerd gebruik'
,m isbruik.
misuse f
zzgz., misbruiken; verkeerd gebruiken;m ishandelen,slecht behandelen'
, znw., m isbruik'
, verkeerd gebruik.

mite,mijt,made;beetje,ziertje'
,nota-,
geen zier;to contribute one's -,zijn
steentje bijdragen.
m ithridate, tegengif.
mitigant,verzachtend (middel).
ml
-tkate, verzachten,lenigen, verlich-

m ast,-zeil;- ehannel,bezaansrust'
,m ast, b.m ast; - rigging, b.-, kruis-

want; - sail, b.tzeil); - shrouds,
b.want; - stay,kruisstag;- top,b.kruism ars;-topgallant,gri
,
etjessteng;
-

topm ast, b.-,kruissteng'
,- topsail,
kruism arszeil'
, - yard, b.boom .
mizzle ZnW ., m otregen; f</gz., m otregenen.

mizzly,mottig,druilterlig.
mnem onie, geheugen....
mobile, beweeglijk, mobiel; levendig;
ten; m atigen ; m itigating eireum veranderlijk;vlottend (v.kapitaal).
gtanees, verzachtende omstandig- mobil
ity,beweeglijkheid,enz.,zie mo-

heden.
bile;m obiliteit.
mitigation, verzaohting,enz.,zie miti- m obilizatiom m obilisatie,enz.,zie m ogate.
bilize.
m itigatory, verzachtend,enz.,zie m iti- m obilize, m obiliseren; m obiel m aken;
gate.
los- (vlottend)maken (v.kapitaal).

mitre (:ouœà.),verstek:hoek van i5O;
schoorsteenkap'
,geer;- bloek (board,
box),verstekbak;- joint,v.voeg;plane (saw),v.zaag;- post,voorhar
(v.sluisdeur);- square,v.haak;œœ.,
inhetv.tbelwerken;mitringmaehinw
v.
steekm achine.
mittem want,mitaine;to give(get)the
-,debonsgeven (krijgen);tohandle
without-s,flink(duchtig)aanpakken.
m ity, madig.
mix ww., (verlmengen, aanmengen,
mêleren,aanmaken;zich (laten)vermengenj - tobaeeo,tabak mengen;
-ed palnt, bereide verf; they do
not- well,zijkunnen nietgoed met

Moeha, - (eoffee), Mokkatkoffie); spoon, mokkalepeltje.
m oek znw. L
veroud.),ziemockery;JdJ'.,
vals,onecht,nagem aakt,nam aak...;
voorgewend,schil
'n...'
, - auction, ge-

fingeerde veiling; - hidder, schijnbieder;- velvet,trijptfluweel);f
zzf
zz.,
bespotten,spotten metLookjig.j;bespottelijk maken,(spottend)nabootsen;tarten;m isleiden; - at, spotten
m et.

moekery, spotternij, spot, bespotting,
voorwerp van spot,pàskwil,schijnvertoning.
'sM odders'' aandelen M odderfontein
Gold Mining Co.

elkander opschieten; - together, mode2wi
jze,manier,modus,vorm ;- of
ondereenm engen;-IIP,dooreen-,Veraetzon (procedure,proceeding), hanmengen; (met elkander) verwarren, delwijze; - ofdoing business, wijze
door elkander llalen; --up, m engelvan zakendoen;- ofpacking (paym oes;verwarring'
,- oneupin,iem and
ment?shipment,etc.),wijzevan verbetrekken in; -ed up in, gewikkeld
pakklng (betaling,verschepingenz.).
(gemoeid)in;- up with,vermengen m odel znw., model, voorbeeld, toonmet; verw arren m et; -ed up with,
beeld; mal,patrijs;a - of ..., een
ook:betrokken bij (in);- with,ook: toonbeeld van..., adJ'., m odel...; om gaan m et, zich m engen Onder;
establisllm ent, m .inrichting; f
cfc.,

m odeller
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m olyhdenum

modeleren, (naar een m .) vormen; m odule, (standaardlmaat, maatstaf,
boetseren;- after(on,upon),vormen
m odulus.
(regelen)naar,tot voorbeeld nem en; modus
,modus
,wi
jzje,
di,idem
:wer
kwi
zem
,anier'
,-operanzie ook modelling.
gang van zaken,
m odeller, m odeleur; boetseerder.
handelwijze;the-eperanditoaehieve
m odelling, m odelering; - elay (wax),
the best results shallbe studied,naboetseerklei (
gegaan dient te worden, op welke
-Avas).
modena znw.en adj.,donkerpaars.
wijze tewerk moet worden gegaan
m oderate adJ'.?lnatig,gem atigd,middel-.
ten einde de beste resultaten te vermatig,billljk,redelijk,schappelijk'
, krijgen; - proeedendi, idem:zie perandi; ook:procesorde;- vivendi,
bescheiden(v.(nalvraag,aanspraak); o
matig (v. inkomen, prijs), billijk, idem : voorlopige schikking.
schappelijk (v.voorwaarden,prijs); mofussilLEng.-Ind.),(de)binnenlanden.
--sized! van m iddelmatige grootte; m ohair, m ohair, Angorawol; moiré.
çf
Jœ.,(zlch)matigen,(doen)bedaren, Mohs'sseale(ofhardness).Mohs'hardtem peren.
heidsschaal (voor mineralen, edelm oderateness? m atig-, gem atigdheid;
stenen).
m iddelm atlgheid.
mohur(ook:golll-),Eng.-lnd.goudstuk.
m oderation, matiging; m atig-, Z01X2- m oidorw Portugees goudstuk.
tigdheid'
,in -, m et m ate;m easures moi
ety,helft (frlz.jur.);(aanldeel.
earried outin -,op gematigde wijze moirr, m. oirétstof) Lookl - antique).
toegepaste m aatregelen.
moireadJ.,moiré;m.achtig(v.metalen);
m oderator, regulateur, m oderateur; - ribbon,m .lint;znçç'.,m .achtig voorlam p, moderateurlam p.
komen (effect).
m odern, modern, nieuw , hedendaags, m oist adJ'.,vochtig,nat; zie ook sugar
huidig,opdehoogtevandentijd;allq);fcf
zz.,verstikken (door vocht).

eom forts,alle m oderne gem akken;
improvem ents, de nieuNvste verbeteringen'
,- languages, m oderne talen.
modernism,modernisme,Lookinden zin
ui
dr
ukki
ç
?cn,:) nieuwe
mode
rtni
te
it,ng.
modern kam odernity,
rakter.
m odernization, modernisering.
m odernizw moderniseren.
m odest, bescheiden.
m odesty, bescheidenheid.

m oisten,bevochtigen;vochtig worden.
m oistness,vochtigheid.

modieum, weinigje, beetje.
modifiable,vatbaarvoorwijziging enz.,
zie modify.
modlfieation,wijziging,enz.,ziemodify;
subjectto -,aanwijziqingten)onderhevig;behoudenswijzlging.
modify,wijzigen,veranderen;beperken,
m atzgen, verzachten.
modillion (èoufJzà.),modillon.

m ole II,havendam ,-hoofd;pier;strek-,
keerdam .
m oleeular: m oleculair.
m oleeulamty, m oleculariteit.
moleculw m olecule.
molest, m olesteren,lastig vallen.
molestation, m olestatie, overlast.
molletom m olton.

m odish, modisch, modieus.
m odiste, modiste.
m odulatw regelen,in overeenstemm ing

moisturw vochtligheid);zieookabsorb;
--repellent,vochtafwerpend (v.stoffen); --retaining, hygroscopisch;
tester,vochtmeter (v.graan enz.).
molasses (enà.),melasse,suikerstroop.
m ole 1, m ol; - hill, m olshoop,zie ook
m ountain'
,-skin,m ollevel;nloleskin:

soort katoenen bombazijn; -skins,
kleding (fnz.broek)daarvan.

mollient,verzachtend (middel).

m ollitieation,verzachting,vertedering,
verm urwing.
m ollity, verzachten, vertederen, ver-

m u rW en .
brengen (met,to);(radiojmoduleren.
m odulationyregeling,aanpassing;Lradioj m olybdate, m olybdeenzuurzout.
m odulatie.
m olybdenite, m olybdeenglans.
modulator valve (rcdfo), modulator- m olybdenum , m olybdaenium , molyb-

lam p.

deen.

molybdlc
m olybdie, - aeid, m olybdeenzuur;
oehre,zie m olybdite.
m olybdite? m olybdeen-oker.
m olten, zTe melt ww.
m oment, ogenblik, m om ent; gewicht,
belang; -ly, van ogenblik tot o.;

iedero.;voor een o.;the (very) - I
heard ol it,zodra (op hetzelfde o.
dat)ik hetvernam ;this-,ogenblikkelijk;zoëven;atany -,iedero.;the
goodsm ay arrive at any -,de goederen kunnen ieder o.aankomen;at a

m oney

ready -,gereed fbaar)g.,contanten,
zie ook bj;eireulation of -,g.circulatie;ease of -, g.ruim te; loss of -,
g.verlies;scareity(tightness,stringene
y,dearth,pressure)of-,g.schaarste;
sum of -, som g.s,g.som ; want ol
-,g.gebrek;waste ol-,g.verspiling;
there is - in it,er is g.m ede te verdienen; - makes the mare to go

(
makes the mare go round), hat g.
is de ziel
der negotie;to make -,g.
verdienen;they m ake their - east
*ly,

given -,op een gegeven (bepaald)o.; zij verdienen hun g.gemakkelijk;to
m ake - by,g. slaan uit;to plaee -,
atthe (this,the present) > op het
o.Jat(on) the -,op dat o.; ogen- g. uitzetten (beleggen); to te ow
blzkkelijk; at the right -, op het
away one's -, zijn g. wegsmijten,
juisteo.;zieook notice ca);lor a -, metzijng.gooien;to throw goo; (voor)een o.; for the -, voor het
after bad? goed @. naar kwaad g.
o.;in a -,in een o.;of great (vital; gooien;zze ook coln œœ.,flush è),
little,small) -,van groot(hetgroot- flux znw.,love,raisecu),timec1),e.a.
ste,vitaal;weinig)belang (gewicht) b)metvoorz.,eheap atthe -,goedkoop
(voor,to);of no -,van geen belang
voor het geld;1or - fbeurst.j,contant; transaetion 1or -, contante
(
ge
wi
c
ht
,
be
t
e
ke
ni
s
)
;
t
o
t
he
-,
op
de
m inuut af;without a -'s hesitation,
affaire; for ready -, à contant;
zonder een o. te aarzelen; zie ook
Spur ZnW.

1or - and aeeount, geboden en gelaten;to keep in -, van g.voorzien;

momenurily, (voor)een ogenblik.
momentary, van (voor) een ogenblik,
kortstondig, van voorbijgaanden
aard,tijdelijk.
m om entous, gewichtig, van groot be-

to sufer in -, geldelijke schade lijdqn; out (short) ol o niet (slecht)
bn kas;to be out ol - by,g.verlie-

tair,munt...;- allairw geldzaken; agents, financiële tussenpersonen; -

broker, g.m akelaar; - husinesw g.handel; - ehanger, g.wisselaar; eolumn,g.kolom ; kolom met beursberichten; - dealer, g.handelaar,
-wi
sselaar;- debt,g.schuld;- r ant,

zen op; to keep one out of his -,

iem and op zijn g.laten wachten.
lang,betekenisvol,kritiek.
c)-ha
sande
menls
t., - agen: geldwisselaar,
aar;- artielw beursoverzicht,
momentum, moment Ltecltn.j; stuw-,
drijfkrachtfook/ïg.),aandrang,prik- l
inanciëlerubriek (incourant);-bap
g.tas; - bill, financieelwetsvoorstel;
kel; - ol sales (dmer.), goederen-bound, ni
om zet.
et verder kunnende door
monetary, geldelijk,financieel, mone- gebrek aan g.; - hox, g-kistje; appraisal,waarderingingeldq- erisis,
g.crisis;- dlflieulties,geldelilkem oei-

lijkheden;- ease,g.ruimte; - intereet, geldelijk belng; - notes,obligatiesmetkorten looptijd;- poliey,
m untpolitiek; - reform , hervorming
van het g.wezen;- standard,m untvoet,-standar di- system, m untstel-

sel,-wezen;Latin - union,Latijnse

m untunie; - value, geldswaarde;
zie ook stringency en unit.
m onetizatiom aanmunting.
m onetize, aanm unten.

money c), geld, betaalmiddel; -s
(monies), gelden;zie ook moneyed;
Engels H andelswoordenboek

subsidie; - grubtber), g.wolf; -lender,g.schieter;-lendersAe% W et
o
p het g.schietersbedrijf (-beroep);
- lending,adj., g.schieters...; znw.,
het g.schieten;- loan,g.lening;a -m aking business, een g.winning; m arket,g.-,fondsenm arkt;- m atters,
g.zaken; - m onger, zie - dealer; -

order (c/gdk.: M.O.), postwissel;
foreign (inland) - order, buiten(binnen-llandse p.;- orderform,p.form ulier; - pinch, g.verlegenheld;
3i
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m onthly
maoneyed
- sr
ate,rste; - Pressure,g.schaarste;
g.
chaa
den)enkeletn)standaard;-plane,ééng.koers;- reserve, g.reserve;
dekker, monopl
aan; -t-lrail, znw.,
- squeeze, g.schaarste; - standard,
spoorweg m et één rail;c#j.,enkelzie m onetary; - taker, kashouder,
sporig;-slrllabiw éénlettergrepig;--houds
ter; - traffie, g.verkeer; syllable,éenlettergregigwoord,-tint,
tekening enz. in éen kleur'
, -type
transadions,g.transacties,-zaken;value, zie m onetary; -'s worth,
L
dr
ukk.
j
,
mono
t
ype
:
z
et
gi
e
t
ma
chine;
g.swaarde) pri
j
s
waa
r
di
ghe
i
d;
t
ypi
e
(
dr
uk
k.
j
,
l
n
(
me
t
)
éé
n
l
etter(
vO
l
l
e
)
- >nd - ,s worth, g.en g.swaarde;
t
ype;
zi
e
v
e
r
de
r
a
j
z
ond.
s
ame
ns
t
.
to get one's -S worth, W aar VOOr m onoele, m onocle.
m
onopo
l
i
s
t
,
voo
r
s
t
a
nder
van
monopo
lie;
zijn g.krijgen.
houder van een m .
moneyed (monied), rijk, vermogend; m onopo
lization, m onopolisering, enZ.,
geldeli
jk,geld...;- class,bezittende
klasse;the - interest,de geldm annen,
zie m onopolize.
- werel
d;-m an,geldm an;-resourfes, m onopolizej m onopoliseren; zic,
h het
g.m iddelen.
m onopolie verzekeren van;geheelin
m oneyless, geldeloos.
beslag nemen(v.tijd,aandachtenz.),
geheel voor zichzelf opeisen.
monger (ïn samenst.j,handelaar,koopm an;lish-?visverkoper;irgn-,han- monopoly,monopolie (
ook jig.j;alleenhandel;to hold a -, een m .hebben
delaar in ljzerwaren; zie ook newsmonger e.a.
(van,of, Amer.kon).
m onition, waarschuwing; verm aning'
, m onotone adJ'., zie m onotonous;znw.,
ook: dagvaarding.
eentonigheid.
monitor, waarschuwer,vermaner (pcr- m onltonous,eentonig!m onotoon.
m onotony, eentonigheld, monotonie.
ou#.);monitor (oorlogsschip).
m onitory, waarschuwend, verm anend. monsoom moesson;dry (wet) -,droge

moxtk, vlek,klad Ldrukk.j; -'s e10th,
zeildoekachtige gordijn- of hoezen-

(natte)m .;thebreaking ofthe -,het
doorkomen (dekentering)vanden m.
stof.
m onster znw.,monster,gedrocht L
ook
m onkeyznw.,aap;hei-,ram blok,straatfig-t, m onstrum ; adJ'., m onster...,
stamper; Lgemeenz.j f 500, $ 500; reu zen -...
Lgemeenz.seurst. ook) f 50.000 aan monstrositp gedrochttelijkheid), monaandelen;500 aandelen;to have a s
tertachtlgheidjLook jig.j,monstrtzositeit.
(with a long tail)on a house (up the
ehimney) Lgemeenz.j, een ,,zilveren m onstrous, m onsterachtig, gedrochtedak'' op een huis hebben; - bloek
l
ijk Lookfig.j,monster...,monsttueus;
Lscheepv.j,buikgordingblok;-engine,
ly, ook Lgemeenz.): geweldig, erg,
heimachine; - gaff (scA.),vlaggenverschrikkelijk.
gaffel;- jacket,(matrozenljekker;- month, m aand; a (per) -, per m.;
ealendar -,kalender-m .;the eurrent
nut, aardnoo'
t; - spanner (wreneh),
-,de lopende m .;every -,iedere m .,
Engelse (schroeflsleutel; f
'
fzf
zz., naapen;(fnz.Amer.jmorrelen,knoeien
maandelijks;inthelastfew -s,(in)de
(aan, met, with); - about, rondlaatste m .n.
,last4next) -,de vorige
scharrelen.
(devolgende)m.;2 % one-,betaling
mono!één-,enkel-;-basic Lchem.j,eenop één m .met 2 Tokorting;zieook
baslsch; - ehrom atiw éénkleurig,
m onochroom ; -ehrom e, znw.i schil-

net 11;the - ofAugust,dem .Augustus; em ployee paid by the -, m .gelder; 1or -% m .n lang;in a -, over
een m .;in a -'s tim e,within a -,in

derij enz. in één kleur; adJ'., zie
gering,alleenheerschappij,monocra(binnen)een m.;zieverdermonthly;
tie;-gram,m onogram ;-graph,znw.,
zie ook day c)en review znw.
monographie'
,f
'
rzfc.,een m.schrijven monthly adj.en #ù'
f
*.,maandelijks,per
over; -metallie system , -m etallism ,
maand,maand...;- aeeount(reporty
monometallisme, (het gebruik V'
an
return; statement), maandreke-

xchromatic; -craey, é'
énhoofdige re-

m onument
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D'ore

ni
ng (-rapport, -verslag; -staat, moquette,moquette,trijpfluweel.
overzicht);- balaneesheet,maande- moral, m oreel;it is a - certaintyq het
is zo goed a1s zeker; - eharaeter
lijkse balans;- publieation,maandschrift; znw., m aandblad, -schrift.
(standing), moraliteit (v. persoon,
m onument, m onum ent, gedenkteken;
firma);- collrag'
w zedelijke moed;grafteken.
hazard Lassur.): moreel (subjectief)
mo
numental,monumentaal;Lgemeenz.j risico;- obligatzons,m orele verplit'rhkolossaal.
.

m ood,stem ming,luim ;the m arketwas
in a eapricious -,dem arktverkeerde

tingenà-ly im possihlw m oraliteronm ogelilk-

morale, (het) moreel.

in een grillige stemming;(not) to be m orality:m oraliteit;business o m orain the - for (to) ..., (niet) in de s. liteit ln zaken.
nlorass, naoeras.
verkeren voor (om)....
m oodiness, hum eurigheid,
enZ.j zie

nzoratoriura, naoratoriuna, Surséance
van betaling; a - was proclaim ed

moody, humeurig, gemelijk; somber

(announeed) untilDee.1, 1920,er

moody.

gestemd.
m oom m aan;zie ook cry for en shoot

werd een m .afgekondigd tot 1 Dec.
1920;- 1or bills ol exchangw wissel-rn.
c);-lightlamp,schemerlamp; (all)
-shinej(allemaal)humbug,onzin,lak. momrat
.eor
re
eur
. .), moratoi
ynt(j
r; - interest,

moonshee fEng.-1nd.),tolk,secretaris,
taionderwijzer enz.
moor 1, heide, veen; -land, heide
(-grond); -stonw soortgraniet.
moor 11 Lscheepv.j, (vastlmeren, vastm aken,-leggen; - (head-and-stem),
vertuien;zie ook
m ooring.
moorage, ankerplaats;ankergeld.

mooring Lscheepv.j,-s,meertros,-touwen;lig-,anker-,meerplaats Look:berth);theshipisather-s,hets.is
gemeerd;thevesselbrokeadrift(was
driven)from her -s,hetschip sloeg

los van de kabels;the ship.eam e to
her -s, het schip werd vastgem eerd;
- Anehor, tuianker; - buoy, m eer-,
tuiboei; - ehain, m eer-, tuiketting;

- mast,ankermast(v.luchtschip);post(stake),meerpaal;-ring,meer-,

tuiring; - rope, meer-, tuitouw.
m oorish, m ooryy. heide-, veenachtig,
drassig.
m oot ad'
/., betwistbaar; - point

(question, ease), geschilpunt, open
ter sprake (in bespreking, debat)
brengen; Opwerpen (v.vraag); -ed
point, etc.tx4zzzcr.l,zie adj.
mo
p znw., (stokldweil, zwabber; stiek,zwabberstok,-steel;ww.,dweivraag, Onuitgem aakte zaak; $fzf
zz.,

len, zwabberen, afvegen; - up, op-

dweilen,-vegen,-nemen; (gemeenz.j
opslorpen,verslinden (v.winstenz.);
inpalmen.

morbid,ziekelijk:ziekte...
m orbidx
-ty,ziekelilkheid;ziektetoestand;
z-cijfer.
morbidness,ziekelijkheid.
mordaeious,bijtend Look fig.j.
mordaeity,bijtendheid fook fig.).
mordaneyybijtend-,scherpheidLookjig.),
vgl.mordant adj.
mordantc#j.,bijtend,scherp (ookjig.j,
fixeer..-; znw., beitstmiddel), bijtmiddel;fixeermiddel(voorverven en
verguldselj;ww.,beitsen;fixeren.
more,meer;1ar(mueh,agreatdeal)-,
veel m .;no -, niet m .,niet langer'
,
evenm in'
, no - ... tham evenm in ...

als;he did notreply,no - did 1,hij
antwoorddenieten ik evenmin;not...
niet m ., niet langer; niet
*ny

weder; one (two, etc.) -, nog een
(tweeenz.);some> nègwat(enige),
nog m .; two - copies, nèg twee
copieën (exemplaren);and,whatis-,
..,en,watmééris(zegt)...;tohavetaetthan to...snietzoontactischzi
jn
om...;- and -,(al)m.en m.,steeds
(hoelangerhoe)m.;- and - urgent,
hoelangerhoedringender;prieesrose
- and -,deprijzen liepen hoelanger
hoem.op;-orIess,min ofm.;,
5% or
l
e
s
s
,
5
%
m
.
of
mi
nde
r,
5
%
naar
boven ofnaarbeneden;itisneither nor less than ..., het is niets m . of

minder dan (het is eenvoudig)...;
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maortgager
m ueh - so than @***en datveelm .dan
s.cijfer;tableof-,- table,s.tafel;the
...;what - do you wantl,wat wi
lt u
- experienee was favourable? het
m .?. ;to be coneerned - with ...than
s*cijfer (-verloop) was gunstlg; Adth ***;m .te m aken hebben m et ...
reeord, s.verloop.
dan m et ...; y@11.m ust attend - to mortar 1,vi
jzel'
,mortier.
,m ortel,m etsel-,bereide
details,gijraoetnàeerop debijzonder- mortar 11trznw.
kalk as; - board, kalk-, m ortelheden letten; all(so mueh) the >
destem .;the - ...,the - ...,hoem ....,
Plank;- m ill,m ortelmolen;f4zfc.,met
des te m ....;the - thebetter,hoe m .
m ortel plei
steren (bevestigen, behoebeter;the - so as,te m .daar;the
strijken),metselen.
- rapidly the goods are Gisposed o1, mortgage c,)znw.,hypotheek,geld op
the - quickly willpayment be m ade,
h.; equitable -, :
1: crediet-h.; first
hoe sneller de goederen van de hand
(prior) > çersteh.;seeon; -,tweede
gaan,des te eerder zal betaling volh.;overlying (puisne) -s,tweede en
volgende h.n; foreelpsure ol a >
Zen;zie ook call:1) en detail znw.
m oreen,woldam ast.
executie van een h.;indenture of -,
zie - deed;recorder of -s,h.bewaarmoreltlo),morel.
m oreover, bovendien, daarenboven,
der;(publie) registerof-s,kadastrale
Daereen

daarbi
ji it i% o impossible to ...,
bovendzen ishetonmogelijk om....
moribundyst.
ervend,zieltogend Lookjig.j.
m orningym orgen,ochtend,voormiddag;
in the > 'sm orgens,in den voorm iddag;this -,hedenm orgen;to-m oa ow
-, m .ochtend, m . vroeg; - eoat,

jaguet;- dresw ochtend-ofmiddagtollet,colbert-oljaquetcostuum;gown,ochtendjapon;sjamberloek;paper,ochtendblad;zieookwatchcz).
moroeeo, - (leather), marokijntleder),
saffiaan, Turks leder; D eneh -,
geWoon m .leder;Levant > superieur
m .leder; - bi
ndlng (paper), m .band

legger;toeonsultthe (publie)register
-, een h.executeren;to have (hol4)

ol -s, een h. lichten; to foreclose a
a - om een h.hebben op; to raise
a -1 geld op h. nem en; to re4eem

(extm guish) a -, een h. aflossen
(delgen);to give in -, verpanden;
loan on > zie'w loan;to borrow on >
to raise ton
o le(
nd
by) # OP h. lenen
(nemen);
on -. OP h.lenen
(geven);zieook creditor.
bt-ww.,(verlhypothekeren,verpanden;
4, ook: m et hypotheek bezwaard;
heavny - 4, ZWaar belast (Kerhypose/ to *@*N zzch verthekeerd);- one
-

panden om ...; d in behallol,hypo(-papier).
thecair verbonden ten behoeve van;
mo
r
os
e
t
ne
s
s
)
,
gq
me
l
i
j
kt
he
i
d)
.
m orphia,m orph*
m e,m orphine.
-4 to the t@p (up totbe hilt),geheel
en al verhypothekeerd.
morrow (zel#.),tonlthe-,denvolgenden
dag; on the - of, onmiddellijk c)samenst.,- bank,hypotheekbank;bond, hypothecal
Jre obligatie, pand(daags)na.
brief; holder of - bonds, pandbriefMorge, Morse (-telegraaf,-toestel,-a1houder; - eompany, zie - bank; fabet);- alphabet, apparatus,eode,
eredit, hypothecair crediet; - deeone, key (tapper), signal, Morsealfabet, -toestel, -code (-schrift), benture (bondlyzie- bond;- debt,

hypothecaire schuld, pandschuld; deedj h.acte,hypothecaire acte;registrar ol - dues, ontvanger der h.n;
mopsel,bete,stuklje),broktje).
- i
nsuranee,h.verzekering;- investmort,zalm in het derde jaar.
ent,hypothecaire belegging;- loam
mortal, sterfélijk; dodeli
jk (voor, to; m
hypothecairelening;- m oney,h.geld;
ook jig.j; Lgemeenz-t vreseli
ji, yer- rate, h.rente.
s
c
hr
i
kke
l
i
j
k,
e
e
uwl
kt
l
a
ng)
;
t
o
be
m
a
hurry, een vreselijke haast heb- m ortgageable,verhypothekeerbaar.
ben;no - '
power, geen m acht ter m ortgagew hypotheekhouder, -nem er,
wereld.
hypothecaire schuldeiser.
m ertgager,zie m ortgagor.
mortality, sterfte; s.cijfer; rate ol
-

conus,-sleutel,-teken.

m opge, walrus.

m ortgagor
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mortgagor, hypotheekgever, hypothecaire schuldenaar.
morticw zie m ortise.
mortifieation, grievende vernedering

nzotor

voornamelijk; petroleum eonsists of...,petroleum bestaatmeest(voornameli
jk)uit...;we- shipbythisline,
wij verzenden meestal (doorgaans)
(bejegening),gekrenktheid,ergernis,
met deze lijn.
teleurstelling.
m otw stof
je,spikkeltje,ziertje.

mortify, grieven, vernederen, veroot- m oth, m ot;--eaten, door de m ot aanmoedigen, krenken,ergeren.
getast.
m ortiseznw.,tap-,spiegat;zieooktenon motherIznw.,moederL
ookjig.j;broedznœ.; - ehisel, schietbeitel; - loek,
machine Look:artilieial -); zie ook
insteekslot; œœ., opsluiten, lassen
necessity c);- eloves,onrijpe kruidmettap en gat.
nagelen; - eountry, m oederland; -

lode (m(jnœ.), hoofdader; -(-)01(-)
pearl, paarlemoerten);- ship, moed.h., d.h.belasting.
de
rschip (v.watervliegtuigen enz.);
m osaie adJ'
.,m ozaïek...;znw., mozaïek
- t
ongue, m .taal;f
zzœ.,zie fatherfcœ.
(-werk) qookfig.j;œœ.,metm .inleg- motherII,- (ofvinegar),azijnmoer.
mo
rtmain,(goederen in)dedode hand;
in -,in ded.h.;- tax,belasting in de
gen.
mosaicist, m ozaïekwerker.

moselle,Moezelwijn.
mosquito, - net (eurtain, Amer.har),
m uskietennet, klam boe; - netting,
klam boestof.
m@ss AnW., m OS, m oeras,Veen; v-tslad

(
-grown),metmosbedekt(begroeid);
ht
'ter, turfstrooisel;ww., met m os
be-, overdekken.

mossiness, (het) bemost ZIJn* mOSachtigheid.
m ossy, bem ost;m osachtig.

m othery, drabbig, schim m elig.
mothy, vol m otten,door de m ot aangetast.
m otion znw.
,beweging;motie,voorstel

(fa vergad.jimechanlsme,(overbrenglwerk;toadoqt(earry,pass)a -,een
voorstel(motze)aannemen;the-was
rejeeted (deleated,negatived) by 45
to 15,hetvoorstel(de m.)werd met
15 tegen 15 stem m en verworpen; to
seeond a -,een m.(onderlsteunen;
to withe aw a -, een m .intrekken;
in -,in beweging;to put(set)in -,
in beweging(aan den gang)brengen,
aanzetten; on the - o1, op voorstel
van (ïn verg.);zie ook picture znœ.;
ww.,wenken,dooreenwenk (gebaar,
beweging)te kennen geven.
m otionless, bewegingloos.

most adj.en znœ.,meest,grootst,de
(het)meeste;tosell-,hetm .e verkopen;- firm s,dem .efirm a's;to m ake
the - o1, zoveel mogelijk benutten
(partijtrekken van),zogoedmogelijk
gebruiken (besteden);muntslaanuit;
at (the) -, op zijn hoogst (best); m otivate, zie m otive fcœ.; motiveren;
10 at-,op zijn hoogst 10;this is at
duly -d proposal, met redenen om - a makeshift, dit is op zijn best
kleed voorstel.
(hoogst)een hulpmiddel;in - eases, m otivatiom m otivering.
in de m .e gevallen; to have the - m otive adJ'., bewegend, bewegings...,
skill, de m .e vaardigheid bezitten;beweeg...; - power (foree), drijf-,
ot them arebroken,dem .ezi
beweegkracht;znw.,m otief,beweegj
n
s
t
uk;
-ofu% dem.n onzer;zieookpartca); reden,aanleiding,overweging;leadlng
bl
jw.,(het)m.;hoogst,zeer, aller...;
-,hoofdmotief;to find no - to,geen
aanleiding vinden om ; from sellish
LAmer.ofdial.j?ziealmost;-probably,
hoogstwaarschljnlijk'
,-unfaip hoogst
-s, om zelfzuchtige redenen; œf<,.,
onbillijk;theparties - interested,zij
aandrijven (tot),ingeven.
dieerlletm.bijgeïnteresseerd zijn; mot
iveless, ongem otiveerd,doelloos.
what - pleased m e, what pleased
m e - Wa8...,het m .e genoegen deed

m otivity, beweegkracht.

motley ad)'., bont (ook /fg.),gemengd,
mij,hetbeststond mijaan...;-ofall,
geschakeerd'
,znw.,bonte mengeling.
allermeest'
,zieookfavourbjenmostly. motor c)znw.,motor;drijf-,beweegmostlb meestlal),meren-,meestendeels,
kracht;ook = '
w car;-s.(èeursl.),zie

m otorial
53i
m ountain
'w group en - shares'
,- hitsyts
lw zie - mould IIIzr
zuz.,(gietlvorm,mal,patrijs,

c
ycle;ook.
.lichtmotorrijwiel;- boat,
m otorboot;- bonnet,m .kap; - bus,

autobus; - hus service, autobusdienst'
, - cab, taxi; - ear, auto

(-mobiel),m.rijtuig,-wagen;-CarAet,

zie - Vehicle Act; - ear eoaeh, zie
coach work; - ear enginw autom obielnAotor;
far insuranew autom obielverzekering'
, - car m echanie

model;profiel (v.lijst); (
.
/fg.) type,

karakter, aard; vorm ; - eandle, gegoten kaars; --eured rubber goods,
gevorm de rubberartikelen'
, - loft

Lscheepsb.j, mallenzolder; --made,
gevormd (v.sigaar; tegenst.:handwerk);fzzf
zz.,gieten,vormen,kneden,
modeleren (naar,upon;uit,out of;
ook jig.j,mallen'
, zieook moulding.

(repairer),automonteur(-reparateur); m ouldable,vormbaar.

- ear park, au'
topark; - car show, m oulder 1, vormer, gieter, enz., vgl.
autom obieltentoonstelling; - easmould l1I çf7œ..
,vorm machine.
ing, m.kast; - cycle, m.rijwiel; m oulder II, verm olm en,verbrokkelen,

- eyele insuranee, m.rijwielverzekevergaan (ooà:- away;ook jig.j.
ring; - eyele with side-ear, - eyele m ouldiness, schim m eligheid, enz., zie
m ouldy.
e
omhination, m .rijwiel met zijspan;
- driven, door een m. gedreven; - m oulding, afgietsel, vorm sel, afdruk;
(1ire)engine,m.brandspult;-garage, lijsttwerk),fries;- board,vormbord;
- elay, v.aarde,-klei; - fram e, v.autogarage;- group Lbeurst.j,(markt
voor)auto-industriewaarden;- horm
r
aam ;- maehinw v.machine;li
jstenautohoorn; - insuranee, zie ow car
insurance;- launeh,m .boot,-barkas;
-

log book Lscheepv.j,m.journaal;-

trekbank; - plane, boor-, groef-,
profielschaaf;- wax,m odeleer-,boet-

SeerW as.

m am wagenbestuurder;chauffeur;- m ouldy,schim melig,beschimm eld,verlorrp vrachtauto,vgl.lorry; -. (lil,
molmd,oud Look jig.j;to get(grow,
m .olle,sm eerolie VOOr m .n en autogo) -, beschimmelen enz.
m obielen; - om nibus, zie 'w bus; - mound znw.,wal,di
jk,aarddam;ww.,

plough, m .ploeg; - shares (stoeks),
met een wal (dijk,dam) omringen,
om dam men.
auto-industriewaarden; - ship (c/gek.: m/s), m.schip; - split, zie mountI Lajgek.:Mt),berg (vööreigennaam : - Everest, de berg E.
spirit c1); - transporttation), m .).
transport; - truck, (open) vracht- m ount 11 ZCW *) montuur, beslag; om auto;-tyre,autoband;- vam (geslol
ijsting,rand (om foto,tekeningenz.),
m ontering; karton w aarop foto enz.
ten) vrachtauto;- vehiele,m .voertuig; - Vehiele Aet, M otorwet; wordtgeplakt;ww.,(op-,belstijgen,
vessel Lajgek.:m/v), m.vaartuig; (op-,belklimmen,rijzen,naarboven
gaan; m ontéren, inzetten, vatten;
yaeht,m.jacht.
b4adj-,beRveeg-.-,bewegings-.-,drijf..., opplakken;m ontéren,opstellen,aanm otorisch.
brengen; beslaan (met goud enz.);
c)WW.,in (met)een auto rijden (veroplopen (v.bedrag,schuld;gew.:voeren).
up); -ed in gold,in goud gevat;zie
m otorial, zie m otory.
ook breach en m ounting.
m otorist, autom obilist; -s' KtlVKles, mountablw besti
jg-,beklimbaar.
autobril.
mountaim berg Look jig.j;soortMalaga
motory,zie motor bj.
(-wijn) Look:- wine);to make a m ottled, gevlekt, gespikkeld, geaderd,
out of a m olehill, van een m ug een
olifant m aken;the - in labour,een
gestreept (v.stee
n,marmer);gemargrote krachtsinspanningm et geringe
merd (v.zeep),geschakeerd;- yarm
gem engd kamgaren voorspinsel.
uitwerking; -shigh, --high, bergen
m ould I znw., teel-, blad-, pootaarde;
ho
og (hoge); - eoffee, b.koffie; erystal, b.kristal; - dem Schotse
œçc.,aanaarden Lookk- up).
whi
sky; - railway,b.spoor;- range,
mo
uld 11 znw.,schimmel;ww.,(doen)
beschim m elen.
b.keten; - slide, b.storting.

m ountainous,bergachtig,berg...;(/ïg.)
kolossaal,ontzaglijk (groot).
m ountebank,kwakzalver Look jig.j.

mzovenzent
Sen,-zetten,-leggen;verhuizen;vervoeren; vervoerd worden; in andere
handenOvergaan;zich voortbew egen,
vorderen,vooruitkom en,Opschieten;

(silver) -,goud-tzilver-lbeslagt-montuur);- board,opzetkarton.

(oplwekken;(ontlroeren;voorstellen
tïn vergad.j, aan de orde stellen;
voorstellen, indienen (v. motie);
kr
uien (v. ijs); zie ook moving;
business seem s to be m oving, er
schijnt enige beweging in de zaken
te kom en; - a resolution, een voorstel doen Lin verg.j;the goods had
to - on a through B/L,de goederen

m ountainous
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m ounter, m onteur, encadreur; vgl.
m ount 11 ww.
m ounting, montage, m ontering; vgl.
Jzm.;montuur,beslag;gold
mount 11 f

m ournful, treurig,droevig.
m om ning, in -, in den rouw ; - apparel, r.gewaad; - eard, r.kaart; border,r.rand;- clothes,r.kleding;erapw r.floers; - eoach, r.koets; -

dreKS r.japon;- Paper, r.papier;

suit, r.costuum .
m ousselinw
Franse
m ousseline;
- - de-l
aine, bedrukte wollen m .

mous
e,muis;--colourted),m.kleurtig);
trap, m uizenval.
m outh, m ond' monding, opening,in-,
toegang;-ed, m et een opening enz.;

wide--ed,met wijden mond enz.;to

give - t% uitspreken, vertolken;by
word of -, m ondeling;by the - of,

bi
jm.evan;(topass)from - to -,van
m . tot m. (gaan); it is in every-

body's een ieder heeft er den m .
vol van,het is op ieders tong; to
put into one's -, iemand in den m .

leggen;zieook handca)en c),stopc);
-pxetse,m.stuk;(/fg.)woordvoerder,

orgaan; - wash, m .spoeling, m .w ater.
m outhlul, m ondvol.

m outhy: bom bastisch,schetterig.

mo
vabzhty, beweegbaar-, beweeglijkheid.
m ovable adJ'., beweegbaar,beweegli
jk;
- property (goods, estate),roerend
goed;znw.,-s,roerend goed.
m ovableness, zie movability.

movec)znw.,beweging;zet,stap (/fg.);
a elever -, een handige zet; to
know (be up to) a - or two,uitgeslapen (niet van gisteren) zijn;to
ge
ta - (on) LAmer.ojgemeenz.j,opschieten,voortmaken;to m ake a >
ee
n zet (stap) doen; on the -, in
beweging,aan den gang;a - forward,
een stap vooruit;zieookupward adj.
èz)œf
4z.,(zich)bewrgen,(/fg.)overhalen
(tot,to),(zich)ln beweging zetten;
(de nodige)stappen doen;verplaat-

m oesten op doorconnossement worden vervoerd; zie ook heaven.
b,4 verbind., - about, heen en weder

trekken;heen en wederbewegen Look
v. waren in de verpakking); - the
apparatus about from one place to
another,(met)hettoestelvan deene
plaats naar de andere trekken (slepe
n))- against, zie'
w in favour of;
briskly ahead,snelstijgen (v.prijzen, koersen); - along the old
rut (Kro@ve), de oude sleur vOlgen; zie ook road c); - ftIP, een
voorstel doen om (tot), verzoeken
(in verg., rechtbank d.#.); not to from one'spointofviem zijn standpuntnietlaten varen;- in,- into the
prem ises,het pand betrekken;priees

d in favour of buyers (against
sellers),de prijzen bewogen zich ten
gunste van kopers,de p.n daalden;
priees-din favour of sellersa(
in an
upward direetion, upwards, gainst
buyers), de P.n bewogen zich ten
gunste van verkopers (
omhoog),de
p.n stegen; - off, heengaan, wegtrekken, zich verwi
jderen; van de
hand yaan,aftrek vinden;-onward,
vo
orultkomen (-gaan); - out, verhuizen, uit het pand trekken; one
'soffieesto X,zijn kantoo
r naar
X verplaatsen; Rubbers -t
l up to
200 %,rubberwaarden liepen op tOt
200% ;- up and down,Op en neder
gaan;- wlth thetimes,met zijn tijd
m gdegaan.
movement,beweging Lookv.schepen en
op markt of beurs);omzet; mecha-

niek, werk; aandrang, opwelling;
soms:stap,maatregel;gol; -, goud-

beweging; upward (downward) -,

m @ver
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sti
jging (daling), opwaartse (teruggaande) beweging (v.prijzen,koers
en);tostarta -,een actie op touw
zetten; to watch a person's -%
iemands gangen nagaan;- forhigher

wages, zie agitation; - of priees,

priee-,prijs-,koersbeweging,-beloop.
mover,beweger;voorsteller(v.motie);
drijfveer;prime -, (oorspronkeli
jke)
be
weegkracht,aandrijving;(/fg.)aanstichter,oorzaak.
moving, - eoil Lradioj, draaispoel; power(foree),ziemotiveadJ'
-k-stair-

ease,zie escalator;the - spirit ofan
undertaking, de 11ziel'' ener onderneming; - van (#mcr.), verhuiswagen;zie ook picture znw.
m ow Iznw.,hooiberg,opper,schelf,tas;
- burn,hooi
broei;--burnt,bedorven

door broei (v.hooienz.);(Jzf
,
fz.,aan
hopen (schelven)zetten,opstapelen.
mow II,maaien; - down (of1) (/fg.),
w egm aaien; -ing m aehine, m aaim achine.
m ower, maaier;m aaim achine;lawn

m um e

opge
geven; zie ook ever, long lè),
m ake of, m ore, m uchness, pretty
bQ'
w.,regret 1),this,e.a.
muehness, much of a (gemeenz.j,
vrijwelhetzelfde,lood om oud ijzer.
mucilage,kleefstof;(Xmdr.) (vloeibare)
gom .
mueilaginous,slijmerig,slijm...,kleef....
mue
kznw.,nattemest;(/fg.)vuiligheid;
- heap, m est
hoop; - rake, m .hark
Lgew.jig.j;scf,
ç,.,(belmesten;bevuilen;
(gemeenz.j (verlknoeien.
muekerfgemeenz.),lelijkeval;tocomea
-,over den kop gaan,fiasco m aken;
to #@ a Nyhopen geld stukslaan (aan,
om over).
mud, modder, slijk (ook /fg.),bagger;
slik (instoomketel);tofling(throw)(/ïg.),met modder gooien(naar,at);
bank, m odderbank;- barge,m odder-, baggerschuit; - boat, b.bok,
-boot;- dredger,b.
m olen; - engine,
b.m achine;-guard,spatbord;- holw
-

modderpoel;slikgat (in stoomk.);land,wad,slijkplaat;- Iighter,zie-

barge; - scraper, voetenschraper;
grasma'ai-tsnij-lmachine.
--stained,bem odderd;- wall,lem en
mozambique,Mozambique (stof).
mueh adj.en èI
Jjf&z., veel (enà.)y zeer; m u ur. m odderigheid,
enz., zie
verreweg;vrijwel;as-as200 %,we1 m uddiness,
muddy
ad
j
.
200
%
;
as
a
s
t
o
s
ay
.
.
.
,
a
l
s
o
f
hi
j
zeggen wilde...;as - agaim twiee as-, m uddle znw.,w ar-,knoeiboel;to m akea
- of, verknoeien; --headted), wartweemaalzoveel(cnk.);halfas-,half
hoofdtig); œœ.,vertroebelen; in de
zoveelLenk.);hallas - again,anderwar brengen (sturen), verknoeien;
ha
l
f
ma
jl
z
ove
e
l
;
a
s
(
ho
we
ve
r
)
we
m odderen,knoeien,prutsen;- along
should llke to ..., hoe gaarne wi
jook
zouden...;I thought as -, dat dacht
(on), voortsukkelen,.-ploeteren;
rmorsen, V erik we1(a1);so - (so - so)that...,z6
away, verknoeien, Ve
doen; - through, er doorheen schar(-zeer), dat...; zie verder so b4;not
relen; - together (up), VerW arren ,
any
t
hi
ng
(
no
t
hi
ng,
no
t
up
t
o
)
-,
dooreenhaspelen, door elkander
niet veelzaaks;- better,veelbeter;
-

the Iargest, verreweg de grootste;

gooien.

y adJ'., m odderig, bem odderd,
thesamw vrijwelhetzelfde;weare- m udd
m odder--.; troebel, dof, vaal; verobliged (toyou) for...,wi
jzijnuzeer
ward;fcf
.
c.,bem odderen'
,troebelenz.
verplicht (voor)...;thatis too - for
m aken.
u% dat is ons te veel (machtig);ufl 1, m of.
of a size,vrijweleven groot;not- m
m uff 11 znw.,sukkel, klungel; knoei-,
of
a
t
yp
i
s
t
,
ge
e
n
a
l
t
e
be
s
t
t
ypi
s
t
t
e)
;
- to t
prulwerk;f
'
fgw'
.,verknoeien,bederven
he astonishm ent of, tot grote
verw ondering van; his words ewere
L
o
ok
v.
kans
)
.
uflineer,zout-,suikerstrooier.
to thiseffect, zijn woorden kwa- m
fle znw., m offel.
:oven,sm eltkroes;
men vrijwelhierop neer; --admh'
ed m uf
geluiddem per; gedem pt geluid; (-diseussed, etc.), veel (zeer) belurnaee,m offeloven;f
zzgz.,inwikkelen,
wonderd (besprokenenz.);--boasted,
-pakken (
voor warmte;ook'
.- up);
-

hooggeprezen, waarvan hoog wordt

m ulller
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omwikkelen (om hetMeluid te dempen);dempen (v.geluld).

m ufller, das,bouffante;geluiddemper;
sourdine.

m unidpAllze
verm enigvuldiging;-plieation m ark,

symbol of -plieation, vermenigvuldlgingsteken; -plieative, verm enigvuldigend; -plieator, vermenigvul-

mug 1,kroes,kan (zondertuit).
mug 11 Lgemeenz.j znw.,blokker; examen;œw'., - (away), blokken (op,
at);- (up),er inpompen,-stampen.
m uggy,zwoel,drukkend,benauwd.
mulch znw.,dekaarde,-strooisel (voor
pl
antenwortels);œœ., daarmede bedekken.
mulctznw.,(geldlboete;w(v.,beboeten
(met);- a person (in) f 1, iemand

diger;-plidtp m enig-,v.vuldigheid,

larious, v.soortig, verscheiden,
veler-,m enigerlei; to putto -larious
uses,voorvelerleidoeleinden gebruiken;-fariousness,v.soortigheid,enz.,
zie Nfarious; -form ,v.vorm ig;-form ity: v.vormigheid; -lateral treaty,
m ultllateraal verdrag; -layer, uit

g.bestuur; M unieipal Corporations
Aet, G.wet;- eouneil,g.raad;- debt,
g.schuld; - district, plattelands-g.;
- hal
l, raadhuis; - Iaw, staatsrecht

v.heid;a -plicity ol...,een menigte
(grootaantal) ...;-plier? vermenlgvuldiger;Ltechn.jmultipllcator;-ply,
(zich) vermenigvuldigen (met,by);
-plying-eoil Lelectr-s, multiplicatlespoel,versterkingswinding;-plyingglass (-lens), multiplicatiesplegel
(-lens); -polar, v.-, meerpollg;
-yotent, v.vermoqend; -tude, menlgte, m assa, v.held; the -tude, de
m et f 1 beboeten; to be -ed in
damages, tot schadeloosstelling vergrotehoop(massa);-tudinous,menigoordeeld worden;- o1,beroven van,
vul
dig,talrijk;onmetelijk,eindeloos;
-t
udinousness,m enigvuldigheid enz.;
ontnem en.
muldable? beboetbaar.
-valent Lchem-j,meerw-aardig.
tiple cdj., veelvuldig, v.soortig,
mulw mullezel;fijnspinmachine Lookk- mul
velerlei; v.voudig, verveelvoudigd;
j
e
nny)
;
(
/
f
g
.
)
dwa
r
s
kop
;
d
r
i
ve
r
,
- shop,kettingwinkel,filiaal;- lirm ,
teer, muilezeldrijver; --headed,
zaak met v. filialen; - telegram ,
(stijflkoppig;- twist, zwakgedraaid
verveelvoudigd telegram ; - stores,
katoenen inslaggaren,spingaren.
winkelmaatschappij;zieook occupamull1,soortfijne effen mousseline.
ion;znw.,v.voud;least eom m on -,
mull11znw.Lgemeenz.j,war-,knoeiboel; t
kleinste gem ene v.voud; 14 is a tom akea - of= œœ.,verknoeien,in
of 7, li is een v.voud van 7.
de War sturen; (Xzn,
dr.) piekeren m ul
tum in parvo, '
1.
dem .
' veel in 0On
(gdf
zz.:- over).
klein bestek.
mull111,warmen en kruiden (v.wijn m ul
ture, gemaal; belasting OP het
enz.);-ed wine,::
l
z bisschopwijn.
muller, wrijfsteen (voor verven enz.). gem aal; m aalloon.
/ïg.)
m um m ery,mumming,maskerade;(
mullion,middenstijl (v.raarn).
kom edie.
mullock (dus/r.),steen ofafvalhetwelk m undane
ondain;kosm isch,wereld...
geen goud (meer) bevat;.qgemeenz.j m ungo,s,om
ort kunstwol.
afval.
munieipal,gemeentelijk,stedelijk,stads
mulse,honingwijn.
..; - bonds, gemeente..., gemeente.
multangular,veelhoekiq.
l
i
j
ke
obl
i
ga
t
i
e
s; - byt
el-laws, gemulteity,veellvuldiglheld.
meenteverordeningen'
,- eerporation,
multi, veel...; -colourted), v.kleurig;
-

Ltegenst.: volkenrecht); - loan, g.(stedelijke) lening'
, - offiees, g.bur
eaux'
, - stockts), g.fondsen; trading, g.exploitatie; - transfer
system,g.giro;- works,g.
bedrijven.

ve
rschillende (vele)lagen bestaande;
-m illionaire, multim illonnair; -pareipality, gemeente'
,g.bestuur;the
tite, v.delig; -ple, zie ajzond. crl.; m uni
- ol Am sterdam,de gem eente A .
-plex, adJ'., meer-, v.voudig; znw.,
multiplexl-hout);-pliable,-plieable, m unieipalization, naasting door de
gem eente,enz.,zie m tlnicipalize.
vermenigvuldigbaar (met,by); -plicand, vermenigvuldigtal; wplieation, m unieipalizeyaan de gemeente trekken,

m un/ieence
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naasten;in gcmeentclijk beheer nem en,onder g.bestuur brengen.
munilieence, mildtdadigl-, vrijgevigheid.
munifieent,mildtdadig),vrijgevig.
muniment (2'ur.,gew.mf7.),document,
acte (van eigendom of recht).
munition znw.(geœ.z?ze.),(amlmunitie;
faetery (works), munitiefabriek'
,
f
cf
zz.,van m .voorzien.
munjeet,lndische meekrap.
m unnion,zie mullion.
m ural, m uu1
*..., wand...; - deeoration

musty
m etspeelwerk-;- instrum ent,muziekinstrum ent.

musk, muscus; - melon, (gewone)
m eloen; - pear, m tlskadelpeer; plant, m uscusplant; - seeds, m .korrels.
m usky, m uscusachtig,m uscus....
m uslin znw., m ousseline, neteldoek;

(a4.mdr.): zie calico; --t
le-lainw zie
moussellne;adL'
.,m ousselinen.

m uslinet,m oussellnet:grofsoort mousseline.

muss tzlmcr.l znw.,warboel,rommel;
w(v.,in dewarbrengen (gooien),ver(painting),wandversiering (-schildefomfaaien; bevuilen.
ring).
m llre, Om m uren; dicht-, toemetselen musquash,(
bontvan de)muscusrat.
(ook:- up);opsluiten Lookl- up). m ussel, m ossel; - pearls, zie slugs.
m urlatw chloride.
mussuck (Eng.-1nd.),lederenwaterzak.
m uriatie, zout...; - aeid, z.zuur.
mussy (dmdr.), wanordelijk, slordig,
m uriatieum,zoutzure ltinine.
verfom faaid; vuil.
m urky, donker,duister,som ber;dicht must 1,moetten),moestt
en);it - be a
mistakw hetmoet een fout zijn;the
(v.duisternis,mist).
m urm ur,gem urm el,geruis;gem om pel;
gem opper; f&zf
<z., m urmelen, ruisen;

mompelen;mopperen,morren (Over,
at;tegen,against).
mus
eadel!museattel),muscadine,muskaatwiln; m uskadeldruif, m uskadelPeer.

mus
eovado,moscovado (suiker).
m useovitw soort m ica,glim mer.
sisch leder,jucht.
warenkabinet.

goederen moeten bij aankomst nat
zijn gewrest;you - not...,u moogt
(moet) nlet
m ust 1I, m ost.

m ust IIIznw.,schimm el?m uf-,dufheid;

WW., (doen) (belschlmmelen, muf

w orden.
m ustard, m osterd; - nlill, m .m olen;piekles,m .zuur;- plaster,m .pleister;
of eom m odities,
- poultice, m .pap; - pot, m .pot: -

M useovy,- glass,mica;- leather,Rusm useum , m useum ;

eases - he m arked:..., de kisten
m oeten worden gem erkt: ...; the
goods - have heen wet on arrival,de

powder, m .poeder;(blaek,white) nzush Lradioj,bijgeluidten).
mushroom. (eetbare) paddpnstoel,
seed,(bruin,geel)m .zaad;- spoom
cham pignon;to spring up ltke -s,a1s
rn-lepel(t.
je).
ter znw-,rnonstering;rnonster;opp.n verrijzen; - anehor Lscheepv.j, nzus
kom st, verzameling; there WaS
Parapluie-anker; - eompany, zwenstrong -, velen waren (ter vergadedelm aatscllappij;of- growth,alsp.n
r
ing)opgekomen;to pass-,den toets
verri
jzend (verrezen).
doorstaan, er m ede doorkunnen;in
musie, muziek fook jig.j;tofaeethe full > voltallig; WW., m onsteren,
Lgemeenz.j,de moeilijkheden (hetge(zich) verzam elen, (doen)Opkomen,
vaar enz.)(flink)onderdeogen zien,
ernietvoorterugdeinzen,critiek enz.
bijelkanderbrengen (krijgen);notto
be ableto - m orethan f 10.niet m eer
het hoofd bieden;- book,m .-,notendan f 10 bijelkanderkunnen brenboek; - case, m.tas; m.kastje; gen;- up courage,m oed verzam elen;
dealer,m .handelaar; - dealer'sshop,
zie.
- shop;- paper.m .papier;- raek,
- Koll(book),monsterrol.
m ustinese, beschim m eldheid, enz., zie
m .standaard,-houder; - qhop, m .handel;- stand,m .standaard,-lessenaar; - stool, pianokruk.
musieal,- hox,speeldoos;- eloek,klok

m usty.
musty, beschim meld,schim m elig,m uf

(M.meel,graan),duf Look fig.j.

m utability
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nail

mutability, veranderlijkheid, enz., zie m yrm ldon,handlanger,trawant.
mutable.
m yrrh, mirre.
m utablw veranderli
jk! ongedurig, on- mysterious,geheimzinniq,verborgen.

gestadig,onbestendlg,wispelturig.
m ysteriousness, geheim zlnnig-, verborm utation, verandering,m utatie.
genheid.
m utatis mutandis, mtltatis m utandis. mysterp mysterie, geheim, raadsel,
mute, stom! sprakeloos, zwijgend;to
gehelmzinnig-, verborgenheid, (het)
geheim zinnige; zie ook wrap ww.
stand - (yur.),weigeren te antwoorden (zich te verdedigen,te pleiten); m ystilication, m ystificatie, enz., zie

hewas - upon thesubject,hijzweeg

over de zaak.
m uteness, stom heid, enz., zie m ute.

mystify.

mystlly, mystificeren, foppen; in ge-

heim zinnlgheid hullen;mystilied,ook:

mutilate, verminken Look jig.j; the
verbi
jsterd.
myth, mythe; (/fg.) fabel,verdichtsel.
t
e
l
e
g
r
a
m
a
r
r
i
ve
d
(
r
e
a
e
he
d
us
)
-d
,
he
t
telegram is verminktaangekom en.
N
mutilation, verminking Look v. telegram enz.).
naearat,oranjerood.
mut
ilator,verminker (ook Iig.s.
mutineer znw.,m uiter,oproerling;fcfc., naeel
le, gondel (v.luchtschip); vliegzie mutiny IVœ .
mutinous,muitziek,oproerig.

tuigromp.
naereFpaarlemoer;''nacre'':solutie van

mutiny Jzzgz.,muiterij,opstand,oproer; fijne visschubben (voor kunstparelfcf
,
ç., muiten, aan het m . slaan; in
fabricage).
opstand komen (tegen, against).
nacrtelous, paarlemoerachtig, paarleIn Oer....
mut
ism,sto<mhe
id,(stlllzwijgen.
m utter fcf
'., mom pelen; m opperen nadir,nadi
rLtegenst.:zenith),voetpunt;
(over,at;tegen,against);gemompel;
Ljig.jlaagste punt.
gem opper.
nag,zaniken,vitten (op,at),bevitten,
m utterer, mopperaar.
treiteren.
mutton,schapevlees;toreturn toour-s, nail c) znw., nagel; spijker, nagel;
revenons a nos m outons.
21/4Eng.duim;to Aivethe - home,
mutual,onderling, wederkerig, wedertothetuiterste doorzetten;to hitthe
zi
jds; gemeenschappelijk; by - ar(right)- on thehead,den spijkerop
rangem ent, door onderling overleg,
den kop slaan;to hang by thesam e -,
bijo.eovereenkomst;by - eonsent, elkandersteunen,op elkanders hand
metwederzijdsgoedvinden;- eredit
zijn; (down) on the - Lgemeenz-j,
and set-off (jur.),compensatie Linz. contant;dadelijk;to a (the) -,in de
bijfaill.);- insurance, o.e verzekeperfectie (puntjes); - brush,nagelring;- interests,gemeenschappelijke
borstel;- file (trimmer), n.vijl; belangen;- lile assuranee eompanp
head, spijkerkop; - puller (elaw),
o.e levensverzekeringm aatschappll:
kistopener,spijkertrekker;- seissors,
nagelschaar; - sm ith, zie nailer.
on - lines, voorgemeenschappelijke
rekening; - Olfice, o.e verzekering- b4w'
œ.,(vastlspijkeren,-nagelen;(/fg.,
maat
s
c
ha
ppi
j
;
on
t
e
r
ms
,
m
e
t
ge
s
l
o
ge
meenz.,ot?à:- down),aanklampen;
ten beurzen.
op den kop tikken;te pakken hebm utuality, wederkerigheid.
ben;nietloslaten,aanzijnwoordhoumuzzlèznw.,muilkorf,-band;mond (v.
de
n Look:-Idownltoone'spromise);
vuurwapen); œf
f
z7., muilbanden Look
down, vastspijkeren; - on? op-,
ig-j; Lscheepv-jstrijken (v.zeil).
vastspijkeren; - to, vastspilkeren
m yria, -gram, -litre, -m etrw m yria(nagelen) aan; - to the eounter
g
r
am,
l
i
t
e
r
,
me
t
e
r
(
10.
0
00)
.
(
barndoor), aan de kaak stellen; m yriad znw., m yriade'
.tienduizendtal;
one's colours to the m ast, van geen
--minded(-sided),a1-,veelzijdig;ad)'.,
wi
jj
ken
wi
en we
tke
enr;
- IIP, dichts
pi
keren'
,llaans
pij
en.
ontelbare, talloze.

nailer

5i0

naPPOW

nailer, spijkermakcr, nagelsmid'
, (ge- b4 uzwz., noemell (naar, after, from ;
Amer..for);bestempelen,een naam
meenz.j kraan, bolleboos (in, at);
geven; (ïnz.ztmer.)benoemen (tot.,
?rachtexemplaar.
nazlery, spijkermakeri
j.
as;tOteen ambt,to a post),aanwijnainsook,nansoek:fijnekatoenen stof. zen;dopen (v.schip);opgeven;the
naïve, naive, naïef;ongekunsteld.
lirm -d, de genoem de firm a; -d
naïvety, naivety, naïveteit; ongekunsteldheid.

policy, zeepolis, den naam verm eldend van hetschip waarmedede vernaked,naaktLookjig.v.waarheidenz.), zekerde goederen worden vervoerd.
onbedekt, kaal, bloot; onverpakt nam eable, noembaar.
(nietinvaten);ongeïsoleerd (v.electr. nam eless,naam loos;onbekend;zonder
draad);-contraet,zienude;- debennaam ; onnoemeli
jk:who shallbe -,
tures, Obligaties zonder zekerheiddien ik niet wi1 noemen.
stelling;- light,onbescherm d (
open, namely,namelijk,te weten;the m ain
2 - reserve
niet-ingesloten) licht'
objeet of the assoeiation, -, the
developm ent of international trade,
(dme
r
.
)
,
we
r
ke
l
i
j
ke
(
z
ul
ve
r
e
)
r
e
s
e
r
ve;
o1, ontbloot van;zie ookeye c1).
het hoofddoel der vereniging, nl.de
nakednesw naaktheid,enz-,zie naked.
ontwikkeling van den wereldhandel.
namable, zie nameable.
nanke
en,nanking (gele katoenen stof);
vaalgele kleur;-s,nanking pantalon.
namec1)znw.,naam,benaming;agood
(bad) -,een goede (slechte) naam ; nap I znw., nop; ww., noppen.
to bear a -,een n.dragen;they have nap 11 (
/fg.),to go -,allesop hetspel
given the - ol your bank as a
(opéénkaart)zetten;toholda-hand,
de beste troeven in handen hebben.
relerence, zij hebben ons uw Bank
als referentie opgegeven; to have a napery, tafellinnen.

1or (the - of being) ...,bekend
hooks,lid blijven;to leave one's -,
zijnkaartjeaigeven;tomakeone's>
to make(onesell) a -,n.maken,zijn
n. vestigen;to put one's - down for,
zich Opgeven voor, inschrijven op;
to putone's- to,zijnn.zettenonder;
to take one's - of1 the bookw bedanken tals1idenz.);totakein(up) a
person's-.iem and aandienen;zieook
send in (up);--day Lbeurst.b,tweede
rescontredag;--plate,n.plaat,-bord.
ca)metvoorz.,Jonesby -,bythe- ofJ.,
J.genaamd;to know by -,van naam
kennen;ooklpersoonlijk kennen;to
m ention by -,m et name noem en;to
go (beknown)bythe -of...,bekend
zijn onderdenn....;onlyin -,-slechts
In n.;in the - of, ten name (op n.)
*
van;ook.
. nam ens, uit n. van; zie
ook wonder c);to stand in onegs-,
-

staan als; to keep one's - on the

naphtha,naphtha (nafta).

naphthalene,naphthaline, naphthaline.
naphthalie aeid,naphthalinezuur.
naphthalize, met naphtha drenken.
naphthenic aeid,naphteenzuur.
naphthol, naphthol.

napkin,servet Look:tahle -);luier;ring, servetring.
napless, ongenopt,kaal.
nappb noppig.
nareosis, narcose.

nareotiw narcotisch,verdovend (middel).
nard, nardost
olie).
narrate, verhalen,vertellen.
narration?verhaal,relaas;legende (beschrijvlng optechn.tekeningen);omschrijving (v.boekingspost).
narrativeadj.,verhalend;znw.,verhaal,
relaas, verslag; omschri
jving (3r.
boekingspost,gew..narration).
narrator,verhaler.
Op iem ands n.staan;in one's own -, narrow J,
)adJ'.,nauw,eng,sm al;nauwop eigen n.;personsof -,mensen van
keurig (v. onderzoek); kleingeestig,
n.;oï the - ol Jones, zie by '
w; an
artiele over m y > een artikel onder

bekrompen; karig,schriel; -ly, ook:
ternauwernood;1 ineh -,1? te sm al;

mijn n.'
1to have to one's -,op zijn
n.hebben (staan);underone'sown -,
onder zi#
jn,eigen n.

wi
thin - bounds(limits),within a eom pass, binnen enge grenzen;in
eireum stanees, in bekrompen om -

narrowish
5i1
nature
standigheden; - e10th, laken van
lare (prosperi
ty), volkswelvaart;zie
m inder dan 130 cm breed; in a ookwealth;znw.,-s,landgenoten (in
com pass.in een kortbestek;to havea
den vreemde).
esfape, ternauWernood Ontkom en; nationalism? nationalisme; nationali- gauge,smalspoor;-goods(wares), satiepolitlek.
band,lint enz.; - lim xt, enge grens; nationality, nationaliteit:
- volkskarakter; volksbestaan'
, natle.
krappe limiet;a - majority,een geringem eerderheid;- m arket,beperkte nationalization,nationalisatie, enz-,zie
nationalize.
(stille)markt;- means, bekrompen
m iddelen; the - seas, de Engelse nationalizw nationaliseren; naturalise-

(lerse) wateren; in the - sense, in

ren; naasten, onteigenen (door den

ZnW.%.Sq11eeZ0 ZFIœ.J --bTimmeG met
smallen rand;--mlndedtness),kleingeestigtlleid),bekrompentheid).
bjznw.,engte;-s,zeeëngteln).
e)ww.,(zich)vernauwen,nauwer(enger)
maken (worden),beperken,inperken,
(doen) inkrimpen;within ever--ing

degen, zuiver (v. mineralen); geboorte...,lands...;eigen (aan,to); -

engeren zin;- trade,handelin band,
staat).
lint enz.; - views, bekrom pen be- native J#J-., aangeboren, natuurli
jk,
grippen;zie ook m argin znw.,squeak
oorspronkelijk;lnheems,inlands;ge-

limits,binnen steeds engere grenzen;
this would - our prospeets in that
m arket, dit zou onze vooruitzichten
op die m arkt verm inderen; - t
lowm
doen slinken, verminderen, inkrim -

pen;- down to,beperken tot;(ten
slotte) neerkomen op; - into, zich

eountry, geboorte-, vaderland; forest, oerwoud; - gold, gedegen
goud;--grown woods!inlandse houtsoorten; - labour, lnlandse werk-

krachten;- language(tongue),moedertaal; - protluce, inheem se producten; - soil, geboortegrond;
diam onds in their - state,ruwe diau

mant
en;zieook forem an enportlc);
to the plaee, daar thuisbehorend;
znw., inboorling, inlander; a - of

X,geboortig uit (afkomstig van)X.

vernauwen tot.
nativism (dmcrk),begunstiging van innarrowish,vri
boorlingen boven imm igranten.
j
na
uW,
e
nz
.
,
zi
e
nar
r
ow
T
z
)
.
narrow ness, nauwheid,bekrom penheid, natron, natron.

narrow c).

natty,keurig,netjes,fi
jn;handig.
natural,natuurli
jk;natuur...;aangeboren;zie ook naturally;it com es - to
naseent,(geboren)wordend,ontstaand, him,het gaat hem natuurlijk af; enz., Zze

naseency, geboorte, ontstaan, OOrsprong.

opkomend,in wording;in the - state,
in staat van wording, in statu
nascendi.

eoeao, ruwe cacao; - day, dag van
zonsopgang tot -ondergang; -

Aaught (fecA4.), gewone trek; nasty,vuil,vies,smerigLookfig.j;akelig, forees, natuurkrachten; - gaw aardnaar,lelijk,gemeen (v.wederenz.). %
has; - gasoline, zie casinghead; natal: geboorte....
ght, daglicht; zfe ook person.
naturalization, naturalisatie;letters of
natallty,geboortecijfer.
nation, volk,natie; m ereantile -, - ol
-,n.bewijs;to lxke outletters ol >
merchants, handelsvolk; zie ook fazich laten naturaliseren.
vour bjen league 11 znw.
naturalizw naturaliseren;(zich) inbur-

nationaladJ'.,natzonaal;volks...,staats
geren;- onesell,zich inburgeren'
,zich
-.; - bank, staatsbank'
,laten naturaliseren.
..., lands.
bank
ruptep s.bankroet; - debt, s.- nate ally,natuurli
jkterwijze),uiteraard,
schuld:- Im anew s.financiën;. fjag,
uitden aard der zaak;op natuurli
jke
nationale vlag; ineomw volksinkowi
j
z
e;
van
nat
ur
e
.
m en; - insuranee, ri
jksverzekering; nature, natuur, karakter, aard; soort;
insuranee bank,rijksverzekeringsto becom e seeond -, een tweede
bank; - language, lands-,volkstaal;
natuur worden;by -,van nature;by
- properts staatseigendom ; - w el(from,in) the - ofthings(theeage),

naught
5i2
near
lrom its very -,uit (naar)den aard navigate, Varen; bevaren, Varen OP;

derzaak,uiteraard;in (of)the - of,
hetkarakter hebbend van,gelijkend
op;in the course of-,in den natuurlijkenloop derzaken;hisdutiesarein
the- ofan auditor,zijn functieisdie

besturen; - (out)? uitbrengen (v.
schip);capablenavigating,bekwame
stuurmanskunst (ook jig.j; - with
eaution,voorzichtig varen (manoeuvreren).
van een accountant;itwasin the - of navigation, navigatie, (
scheep-, zeelthings that...,hetlag in den aard der
zaak,dat...;of a - to ...,zodanig dat
het kan strekken om ...,zodanig dat
...;ofsuch a - t
hat...,van dien aard

vaart;stuurm anskunst'
,on aeeount
of ineorreet -, door verkeerd m anoeuvrerenq to im pede -, de vaart
strem men;inland -,binnenlandse v.,
binnenvaart'
, Iong -, grote v.; - is

(zodanig),dat...;ofwhatever -,van
welken aard ook;true(truth)to -,
elosed,dev.isgesloten;- law (Aet),
scheepvaartwet'
, - line, s.ondernenatuurgetrouwtheid); zie ook il1c)
m ing; - lock, schutsluis.
en dj en partake.
nau6ht, niets,nu1;to'set at-,in den navigator, zeevaarder.
wlnd slaan;to eom e to > op niets navvy, grond-, dokwerker, polderjonuitlopen.
gen;(steam) -,excavateur.
nausea, misselijkheid; zeeziekte; wal- navy,marine!(oorlogslvloot,zeemacht;
ging.
in the -,biJdem arine;- bill,door de
nauseate,walgen van Lookjig.
j;doenw.; ''Adm iralty.'' afgegeven cheque ter
w.(van,at);nauseating,zienauseous. betaling Van leveranties; door zeenauseous, walgelijk, walgingwekkend. officieren OP tractement getrokken
nautieal, zeevaartkundig, zeevaart...,
wissel'
,- blue,m .blauw ;- eontrad or,
leverancier van de m .; - Office
zee...!scheeps...'
;- adviser,zeevaartkundlg advlseur; - ehart, zeekaart'
,
tx4.mcr.:, -- yaDe
partment), zie Ad- te
rm, zeeterm ;zie ook m ile.
m iralty'
rd, zie naval.
naval,scheepvaart...,zee...,scheeps..., nay,ja x
tzelfs),watmeeris;the usefulm arine...,v1oot...;- airship,m arineness,-,indispensability ol...,hetnut,
luchtschip'
,- arehited ,scheepsbouwja deonmisbaarheid,van...;to txke
m eester, scheepsbouwkundig ingenieur; - architecture, scheepsbouw

no -..van geen weigering willen horen.
naze,landpunt,voorgebergte.

(-kunde);- engine,scheepsmachine'
, neap znw.,dood tij (ooà:- tidel;œœ.,
- engineer, scheepsbouwkundig inaflopen (v.getij);den hoogsten stand
genieuri, ook.
. scheepsm achinist'
,van dood tij bereiken; boeien (
.v.
estim ates, m arinebegroting'
, - hood,
schip);to be -ed!op dood tijliggen.
.,nabij-tdlchtbij-lzijnd,naast;
r
ijbed (v.mast);-olficer,zee-officier; nearc)adJ'
- port, marine-, oorlogshaven; na verwant;getrouw,nauwkeurig(v.
vertaling, gelijkenis); schriel, vastpower,zeemacht;- sehool(college),
houdend;the - prospeet of reward,
marine-instituut'
, - ship, marine-,
oorlogsschip;- station,zzd - port;het vooruitzicht op spoedige belostores, scheepsbehoeften; - suprem ning;it was a - thing (toueh),het
aey. overwicht ter zee;
term,
hield (spande) er om,was Qp het
scheepsterm ; - yard, m arine-etabliskantje af; this is the -est we ean
sem ent, werf.
supply, dit is het meest nabijkonavw naaf.
mendedatwij kunnen leveren;-est
navel, navelà (
relatiom naaste bloedverwant; the
/ïg.) m iddelpunt;
.slnaasappel.
-est sizw de naeest nabi
orange, n'
jkomende
navette-shaped, a1s m arquise geslepen
m aat; -est station, dichtstbi
jzijnd
station; -est way, naaste weg;zie
(v.edelsteen).
navigability, bevaarbaarheid, enz., zie
ook ,
approach bj,east znw., escape
navigable.
znw.,future znw.,position c1);--by
navigable,bevaarbaar;zeewaardig;beLdial. 0/ Amer.j, nabijgelegen, naburig.
stuurbaar (v.ballon).
-

5i3

nearly

bjbl
j'
w*envoorz.,nabijAdichtbij(dial.//
Amer. ook: - by); bijna; schriel,
krenterig'
,- Londom bi
j L.;- akin
to! na verwant aan; - par, dicht
biJ pari; it would go - to ruin

neck

ontwikkeling van het land;

ZnW .

L
gew.zn,p.:) n.s of life, (de eerste)
levensbehoeften; (to do,et
'
e.) the (gemeenz.), het nodige (doen enz.).
neeessitate,nodig(noodzakelijk)maken,
vorderen;(zeld.0/Amer.)noodzaken,
dwingen;thiswill- theprojeetbeing
altered,dit zalhet nodig m aken, het
ontwerp te wi
jzigen.

him, it would eome (go) - rulning
him. het zou bijna zijn ondergang
zifn;- athand!(dicht)bijdehand;
ophanden,nabig;to be (very) - to,
essitous,behoeftig,nooddruftig;in goed (dicht) komen bij; - upon a nec
eireumstances,in behoeftige om stanweek,bijnaeenweek;-upon 10,000,
digheden.
tegen de (bijna) 10.000; zie ook
neeessity c) noodzaak, noodzakelijk-,
nearly,draw ca),wind llu),e.a.
noodwendigheid; noodtdruft); r?ze.:
c) f
zzf
zz., (doen)naderen; -ing eompletion,dy voltooiing naderend.
behoeften;absolute (urgent)-,absonearly,bnna;van nabij;na,nauw,ten
lute (volstrekte; dringende) noodnauwste'
!t. eoncern one -, iem ani
zakelijkheid; - is the mother ol
i
nvention,nood maakt vindingrijk;
van nabljraken;to examine -,van
nabijbezien;- related,na verwant; -weknows
(has) no law,nood breekt
t; when - arises, wanneer de
notyet-...,nogbijlangeniet...;notenough,op lange na nietgenoeg;not
noodzakelijkheid zich voordoet;this
strong enough, lang niet sterk
obviatestwm avoid)the- of(for)...,
genoeg;not- onehall,nog 1.de helft
dit m aakt het onnodig...;the - for
inereased production, de n.van verniet;not- so ...,1.(Opverrena)niet
zo...;they,are so - thesam e gizethat
hoogde productie;the ofinereasing
gen kom en elkander
..., de afmetin'
tt@ inerease)produetion,den.om de
z6 nabi
j,dat....
p.teverhogen;thereisno-forit,het
nearnesw nabijheid; nauwe verwant- lsnietnodig (geheeloverM dig);there
schap; nauwkeurigheid; schrielheid.
isno -(forus)to....hetisnietnodig,
neat 1,rund,r.vee;- foot'soil,klauwenwij behoeven niet...; zie ook dire,
im press f<
7f<z.,plea,represent, urge,
olie, -vet; -'s hidw runderhuid; house (shed), koestal; -'s leat
'her,
virtue;- sellingLbeurst.),gedwongen
rtlnderleder.
verkopen.
neat II, nettjes) Look v.behandeling), bjmetvoorz.,foree;by > doorden nood
zindelijk, proper, zuiver; onver- gedwongen;from (sheer) > (enkel)
uit nood; zie ook agency; to find
mengd,puur;duidelijk,korten bononeselfin the - of...ing,zich genooddig; handig; ook:netto; brandy -,
- eognae.klare cognac;to present a
zaaktzien om;of-,noodzakelijkter- appearanee,to be - in appearanew
wijze);thismustof- resultin ...,dit
er.net (ooglijk,verzorgd)uitzien.
moetnoodzakelijk leiden tot;to be
neatness.netheid,enz.:zie neat l1.
(lie)underthe- ol...ing,indenoodnebulosity,nevel.
lachtllgheid,enz.,zie
zakelijkheid
layve
(put
rker
)en,
undege
rt
dwonge
he - of
n
nebulous.
z
i
j
n
@
*
@
,
t
o
***ing, noodzaken om ; we are laeed
nebulous,neveltachtlig fook jig.),troebel,vaag,in de lucht hangend.
with the - to ... (o1 ...ing), wij
necessarily, noodwendig, noodzakelijk
zien ons voor de noodzakeli
jkheid
geplaatstom ;withoutthe - of...ing,
(-erwijze).
z
onde
r
da
t
he
t
no
di
g
i
s
.
.
.
.
neeessary adJ'.,noodzakeli
jk,nodig,benodigd; if -, zo nodig, desnoods; neek,halsLook v.flesenz.
),nek;landto reduce to what is stridly -, tot
engte Look:- ofland);narrow--ed,
m etnauwenhals;- and erop,methlzid
het strikt noodzakeli
jke terugbrenen haar, vierkant, finaal; --and-gen; to take the - steps, de nodige
stappen doen; - to the eountry's
arrival,gelijktijdige aankomst (bijv.
v.tweeschepen);- ornothing,erop
development, noodzakelijk voor de
.

w

neckerchiel
5ii
negleet
of er onder, ten koste Van alles,
n.; 0tS-n.; Sharp a8 a .
-.
'
, n.scherp
roekeloos; to tread on the - of,den
fook jig.); a paper ol -s, een brief
voet op den nek zetten;zieookbreak
n.n; to look for a - in a bottle of

c,)en drag in;-e10th (veroud.),das,
halsdoelt;-lace,halssnoer,collier; -tie,das;--wear, boorden en dassen.

neekerehief fveroud.j,halsdoek.

neeklet,llalssnoer,-ketting,-band;boa.
neetar: nectar.
ned arm e, bloedperzik.

need c)znw., nood,noodzaak;noodzakelijkheid; behoefte (aan, ol);
-s,ookkbehoeftetn),benodigdheden;
asthe-arises,(a1)naar(gelangvan)
behoefte,naargelangdenoodzakelijkheid zich voordoet,naargelang zulks
nodigblijkt;il-be,zonodiq;thereis
no - qorus) to...,hetisnletnodig
om...,wijbehoeven niet...;they had
no - to ..., zij behoefden niet...;to
have - ol(to)...,vereisen;noodzakelijkerwijsmoeten;hehad-remember
..., hi
jbehoordetr (moest,mag wel)
bedenken...;at-,ln geval van nood;
to be (stand) in (urgent, great) ol, (dringend) behoefte hebben aan
(nodig,van nodehebben);easeof-,
noodgevalà n.adres Lbij wisselj; in
ease ol -,ln gevalvan n.,desnoods;
zie ook acceptance bj,address znw.,
dispense with, impress ww.,referee,
supply c)!urge.
bj ww.,nodlg hebben,behoeven;vgr-

hay
(in a haystaek),spelden op een
hooizolder zoeken; - book, n.nboekje'
, - casw n.nkoker; - eralt,
handwerken; - faetory, n.nfabriek;
- guard (guide), n.houder(-voerder)
(v.naaimach.);- instrument,n.telegraaf; - lace, n.kantwerk; - polnty
fijne punt;n.nkantwerk;- woman,
naaister; -work, n.
w erk; naaiwerk;
handwerk,tapisserie;œœ., meteen n.
dôôrprikken:-boren, steken'
, (
zich)
n.vorm ig knstalliseren;zich een weg

banen (door).
onnodig te zeggen,wij behoeven u
we1 niet te zeggen...;ook:ten overvloede merken wijop ....

needlesw noodeloos,onnodig;-to say ...,
needlessness, nodeloosheid.
needm ents, benodigdheden.

needs,noodzakelijkterwijze);he - must
do i% hijmoet (moest)hetwe1doen;
hemust-doit,lïijmoesten zùù het
(wilde hetper se)doen.
needy, behoeftig,nooddruftig.
nefariouw schandelijk,slecht,snood.
nelariousness, snoodheid, enz., zie
nefarious.
negatw ontkennen, loochenen; te niet
doen.

neqatiom ontkenning;negatie; weige-

eisen;gebrek hebben,behoeftig zign;
nng.
urgently med,dringend benodigd;I - negatz
-ve c#j.,ontkennend;weigerend;
seareely(harëy)ad4 ...,ik behoefer
ne
gat
ief; (elec/r.,wisk.,phot.jnegawelnietaan toete voegen...look:ten
tief; - gigm zie m inus; - voiee, zfe
overvloede merk ik op...; you - not
right of veto (veto znœ.);- votw
write to him, u behoeft hem niet te
stem tegen;znw ., ontkenning; weigering; weigerend antwoord; negaschrijven;it-sto bedonewith eare,
hçt dient met zorg te geschieden;he
tieve pool; recht van veto;negatief

dx
-d not-tq doitLook:he - nothave
(p& f.),to answer in the -,ontkendone it),hlj had het niet behoeven
ne
nd (belantwoorden;todeeideinthe
te doen;they do not - the m oney,
-,een afwijzend besluit nemenjvan
zij hebben het geld nietnodig;zie
de hand wijzen; f&zœ., ontkennen,
ook needs.
weerleggen;te niet doen,neutraliseneeduladj.,nodig,noodzakelijk (vqor, ren;verwerpen,afstemmen (v.voort% lor); znw., the -, het nodlge; stel,wet).
flemeenz.thet (n.)geld;to do the - negleet ww-, verzuim en, verwaarlozen,
veronachtzam en, nalaten, te kort
(m thematterjwith the documents),
schieten in,niet letten op,over het
hetn.(terzake,metdedocumenten)
verrichten.
hoofd zien; -ed, verwaarloosd, verneedinesg, behoeftigheid, nooddruft,
laten Lbeurst.j;-one'sduty,zijnplicht
needle znw.,naald;kom pas-,m agneetverzaken;- to attend (- attending)

neglectlul
5i5
nerve
inw on foot) to ..
to *@*#verzuimen teZorgen VOOr;ZnW.,
., er zijn o.n
gaande om ...; zie ook peace.
verzuim , verwaarlozing? veronachtzaming,achteloosheidiwilful-,m oed- negotiator, onderhandelaar, verhandewillig verzuim ; - of (one's) duty, laar.
plichtverzuim,-verzaking;there has negro-head 1,negeritttabak).
been no - of your interests, uw be- negro-head 1I, inferieure soort caoutchouc.
langen zijn niet verwaarloosd; in

a(n) (utter) state of > (totaal)ver- negus,negus:kandeelwijn.
waarloosd; to the - of.m etverw aar- neighbourznw.,buurtman);concurrent,
collega; -'s claim s, recours des
lozing (achterstelling) Nran.
neglectlul, achteloos, nalatig; - of,
voisins (cssur.); bQ'
w., zie neighverwaarlozend, veronachtzam end.
bouring; ww., begrenzen, grenzen
negligeable. zie negligible.
aan,liggen (wonen) nabi
j; - upon,
negligence,nalatig-,achteloos-,onachtgr
e
nz
en
aa
n
(
o
o
k
j
i
g.
)
;
l
y,
alsgoede
buren; buur....
zaamheid,veronachtzaming;gross-,
grove nalatigheid; - clause, zie neighbourhood, buurt, omtrek, omlnchm aree clause.
geving; nabijheid; (nalbuurschap;
uegligent, nalatig,onachtzaam , achte(somewhere) in the - of f 500, om
loos; - of, veronachtzam end, verçn bijde E 500.
waarlozend;- of one's duty, nalatig neighbourinp naburig, nabi
jgelegen;
aangrenzend.
in hetvervullen van zijn plicht,zijn
P.verzakend.
neither, geen (van beidetn);noch, en
negligible, te verwaarlozen, onbetekeook nietl- ...nor ...,noch ...,noch
...;- (
nend; - quantity, quantité ne
egj*
1thzsnorthat),hetéénnoch het
geable.
ander; - can we say ...,ook kunnen
negotiabillty, verhandelbaarheid, enz.,
wijnietzeggen-..;they did notwrite
zie negotiable.
to him, - did we, zijschreven hem
negotiablw verhandelbaar, negotiabel;
ni
eten wijevenmin; tha
t - do we
desire to..., datook wi
bill,verhandelbare (gangbare,verjniet wensen
te...; - ol the m eetings led to any
disconteerbare)wissel;- instrument,
result,geen der beide vergaderingen
v.(voor Qverdrachtvatbaar)papier
leidde tot enig resultaat; zie ook
(document),handelspapier.
negotiatw .onderhandelen, onderhandehere.
lingen voeren (met, with; over, nemine eontradicente fajgek.: nem.
about); door onderhandelingen tot
eon.), zonder tegenstand (-spraak),
stand brengen,negotiëren;verhandeeenstemm ig; passed nem . eon., m et
len;in disconto geven, verdiscontealgemene stemmen aanqenomen.
ren (v.wissel); nemen, heenkomen neologism, neology, neologlsme: nieuw
over (v.hindernis enz., ook jig. v. woord (uitdrukking), nieuwigheid,
moeilijkheid), het klaarspelen met; gebruik (invoering)van neologzsmen
day-to-day m oney was -d at, een(nieuwigheden).
daagsgeld bedong ...; - a loan? een neon, neont
gas); - light, sign, tube,
neonlicht, -reclam e, buis*
lening sluiten (plaatsen,negotièren);
- a treaty, over een verdrag onder- neoteriw nieuwlerwets),modern.
handelen.
neroli,(- oil,oilol -),oranjebloesemnegotiation,onderhandeling;verhandeolie.
ling;totstandbrenging, (het)sluiten ner
veznw.,zenuw Look jïg.);nerf;energie;m oed,durf;nottohave (#@t)the
(v.lening enz.);verdiscontering;to
break of1the-s,de onderhandelingen
to...,nietden moedLookldebrutaliafbreken;to carry on (eonduet) -s,
teit)hebbenom ;tostraineve
(on
r&
y);
-good
(to),
O.n voeren; to be in - with, in o.
alle krachten inspannen
laMrs are the -sofa State,een goede
zijn met; to enter into (open) -s
wetgeving isdezenuw van een staat;
(with),in o.treden,O.n aanknopen
ww.,kracht (moed)geven,stalen;(met);-s are in progress (proeeedEngels H andelswoordenboek
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nerveless

5i6

nBW

lage
aags
r;
te.
-m ost, onderste, benedenste,
onesell,zich vermannen,zijn moed
bi
j
e
enr
a
pe
n.
nerveless,slap,krachteloos,zwak.
Netherland,zieNetherlandsadj.
Netherlands adJ'
., Nederlands; znw.,
nervinw zenuwkalmerend (middel).
the -, Nederland, de Nederlanden;
nervosity, zie nervousness.

nervous, sterk, krachtig; zenuw ..-;
the - Bank, de Nederlandse Bank;
zenuwachtig,nerveus.
the - Indles, N.-lndië.
t, enZ., zie nett: zie net Il.
R eKVOUSXPSS, nervositei
nervol1s.
nettm g, netwerk;knoopwerk;het netness,voorgebergte,landtong,kaap.
tenbreien; wire -, draadvlechtwerk,
kippengaas; - needle, knoopnaald;
nestznw.,nest Look jig.j;a - ofboxes,
een nest dozen; - of drawers, lade- silk,k.zijde.

kastje;-(of)tables,tahle> (stel)mi- nettleznw.,(brandlnetel;zieook grasp
, -d at,
mitafeltjes;-oftubes,pijpenbundel; fcœ.; œ;c., ergeren, irriteren'
--egg, nestei; Ljiy.j appeltje voor nege
pi
ke
e
r
d
(
ge
ë
r
ge
r
d)
o
ve
r
.
urotie, zenuwmlddel.
den dorst;çr'œ.,(zlch)nestelen;nesten (v.dozen enz.);-ing-box,nest- neutralc#j.,neutraalLookv.kleurenz.
enchem.j,onzijdig;onbestemd,vaag;
kastje.
nestle, (zich)nestelen;halfverscholen
to remain -,n.blijven,zich onzijdlg
liggen.
houden;- flag (eolours),n.e vlag;netIznw.,netLookjig.j,strik;netwerk; eonduetor Lelectr.j,nulleiding;- gear,
nulstand (v. auto); - lard, soort
soorttulle(ook:-laee);-ofrailwayw
spoorwegnet; - m aker, n.nbreier;
margarine'
,znw.,neutrale,onzi
jdige;
--m ending, n.nboeten; -work, n.n. schip; n.e staat.
werk Look jig.j, net; a -work of neutrality, neutraliteit:onzijdigheid.
ralizatiom neutrallsering, enz., zie
railwayw eanals, ete., een n.twerk) neut
neutralize.
van spoorwegen, kanalen enz.; ralize, neutraliseren,te niet doen,
works, n.nknoperij; fcf&z.,in een n. neut
opheffen, opwegen tegen; neutraal
vangen,met een n.bedekken (omverklaren;- eaeh other,tegen elkangeven, beschermen, afvissen enz.);
derOpwegen,elkander opheffen.
(
/
f
g.
)
i
n
z
i
j
n
n.
n
vange
n,
ve
r
s
t
r
i
kke
n;
n.n maken; knopen; -ted, ook: n.- never, nooit, nim m er; in het minst
vormig,net...;zie ook netting.
(geheeljniet,geen momenk.nieteens,
net 11 adj., netto, zuiver, contant,
toch niet;he - thought ofit,hijis
zonder ker#ti
ng; 9ne mzoonde
nth r#be#'
taling op een
m aand
korting; - aeeount, netto-rekening; am ount, ineom w e1 ., nettobedrag,
inkom enenz.;- cash,contantzonder
korting,netto contant; - eost,kos-

tendeprijs;-paeked,vrijaffabriek;
- prolitts), netto (zuivere) winst;
zie ook result b);- ofbrokerage, na
aftrek van courtage;to give a e-haek
returnof= œf
c.,alszuiverewinstop-

geen ogenblik op dat idee gekomen;
- hef
orw nim m ertevoren;- so mueh
as ..., nog geen,niet eens...;to be the better,etc.for it,zie none;- yet,

nognimmer;zieookeven l1,mindbj,
once; --ceasing,onophoudelijk,onafgebroken, eindeloos; --ceasing attem pts!eindeloze pogingen;--endihg,
oneindlg, eindeloos; --failing, nim -

mer missend (falend, mankerend),
onfeilbaar'
, -m orw nim merm eer'
,zie

ook nevertheless.
brengen, netto (zuiver) opleveren
(ontvangen);-aprofitof,eenzuiVere nevertheless, niettenàin, desondanks,
desniettegenstaande.
winstmakçn van;the unsatisfaetory
returnswh:eh are -ted baek to them nBW J)nieuW;Vers;nietl
W,Onervaren,
lrom the present level ol priees, de
pas beginnend; brantdl--, fonkelonbevredigende opbrengst welke ziJnieuw;eum (ex) -,zie cum en ex;
verkrijgen ten gevolge van den hui- som ething -, iets nieuws;dedudion
in resped of - for old,aftrek wegens
digen stand der prijzen.
n. vooroud;- hread, vers brood; nether Lveroud.j, Onder...,beneden ...,

5i7
next
newly
hand,nieuweling;- m llk,versem elk;
delaarincouranten e.d.;-hoard,aan-

wine
,jonge(onbelegen)wijnqtobe
- to t
he business,een nieuwellng in
dezaak (hetvak)zijn;itwas-to me,
hetwas n.voor mij;- to the work,
nog niet op de hoogte van het
werk;- Year,n.jaar; --Year's day,
n.
jaarsdag;--Year's wishes,n.jaarsW ensen .
bjopnieuw,her...,pas;zie ook newly
Lmetdemeeste verl.deelw.gebruikeljke
r);--born!pasgeboren;herboren;
--

plakbord (in tijdingzaalenz.);-boy,
krantenjongen;-eable,perstelegram ;
dealer tzlrzzer.l,zie- agent;- item,
(nieuws-, courantenlbericht; -man,
krantenman,-loper;-monger,nieuwskramer; -paper, courant, (nieuws-,
daglblad;-paper aeeidentinsuranee,
abonné
verzekering (>sur.); -paper
eorrespondent,

-eomer! nieuw (pas) aangekomene,
nieuwellng'
, --dug, pas gedolven;
fangled, nieuwerwets Lgew. geringsch.), n.bakken; --lashioned, n.mo-

onder kruisband; --paper reader,
courantenlezer; mpaper report, courantenbericht;zie ook cutting znf
&,.;
-print, courantenpapier; - room,

disch,nieuwerwets; --front, van n.e
voorschoenen of n.en gevelvoorzien;

leni
eseu
-,ws
tij
dingzaal; (a4zzzdr.) afdeling
berichten'' van het bureau

-flzrnish,opnieuw meubileren (voorzien);--hoop,van n.ehoepels (banden)voorzien;--laid,vers(v.eieren);
--made, pas gemaakt,n.; (/ïg.) n.bakken;ook:pasgemaaid (v.gras);

ener courant; - sedion, kolom
1:nieuwsberichten'''
7 sheet, nieuwsblaadje' - stand,courantenkiosk;vendor,courantenverkoper;- writer,

dagbladschrijver.

build,opnleuw optrekken,verbouwen; --built, pas gebouwd; ver-,
herbouwd;--eom e,pas aangekom en;

dagbladcorrespondent; -paper hoax, canard; -paper

man tzlrzler.l,zie pressInanq-paper
olfiee, bureall (administratle) ener
cour
d
:nt;-paperowner (proprletor).
agbladeigenaar; by -paper post,

--m odel, opnieuw modeleren, om - newsy tx
4zzzdr.l,zie newsboy
w erken, hervorm en; --m own, pms next c1) adJ
'., naast; (eerstlvolgend,
eerstkom end, daaropvolgend? aange
maa
i
d
(
v.
gr
a
s
,
ve
l
d)
;
-pa
i
nt
,
n.
opverven, oververven; --painted,
staand, toekomend; naastbljzijnd'
,
be 2n4 ol Alay -, 2 M eia.s.;- best.
nieuw (pas) geverfd; --papered, n. t
op één na de beste,tweede,volgende;
behangen; --raised, pas gebouwd

(opgericht);pasopgenomen (v.geld). - Friday,on F. -, a.s. Vrijdag; be
fore(after),onmiddellijkvéör(na);
- hl
m in age, op hem volgend in
geleden; (oplnieuw; - arrived, disleeftijd;tobe - in rank (importanee)
e
ove
r
e
d,
e
ng
age
d,
ni
e
uw
(
pa
s
)
a
angekom en, ontdekt, aangenom en; to,in rang (belangrijkheid)volgenop.
zieo//fb);- to,nabij,hetdichtstb!J,
built,etc.,zie new bj.
newel,spil(v.trap).
(onmiddellijk)na;zogoed als,bijna'
,
newi
sh, nogal (min of meer) nieuw, the packing - to the gooflw de vernieuwachtig.
pakking onmiddellijk om de goederen;the - thing to hopeless, zogoed
Newmarket, - (coat),soort nauwsluitende overjas ofmantel.
alshopeloos;-toimpossible(nothing,
nonw etc.), zogoed a1s onmogeli
jk
newne
s
s
!
ni
e
uwhe
i
d,
e
nz
.
,
z
i
e
ne
w
c
)
;
nieuwlgheid.
(niets,geen enz.);zic verder:).
news, nieuws,tijding,berichtten);the /Ja)ntetJNW7. the eonsignment, de
latest> hetlaatstenieuws,dejongste
volgende zending;in the (course ol
berichten;awaiting your(further) the) - few days(months,etep,in de
..., i
n afwachting van uw (verdere)
eerste (eerstkomende) dagen (maanberichten, ...; no - is good -, geen
den enz.); within the - few daye
tijding,goede t.; to be without -,
('months,etc.),binnen enkele dagen
tmaallden enz.);he lives - door,hij
zonderberichtzijn;-ageney,bureau
woont hiernaast,zft? ook next-doorj
voor nieuwsberichten (-bladen); agent,agentvoornieuwsbladen,hanthe-man (.4??zt?r.),deeerstedebeste;
newly, onlangs, kortelings, pas, kort

next-door
5i8
nlggard
by - stealner, lllet de eerstvolgende
punt,spits; boon '
tv. koffie enz-);
boot; - tim e, den (
zie ook cocoa.
een) volgenden

keer;when remitting - time, bijde nibble, (be-,aflknabbelen;(/fg.)chicavolgende remise; - week (molltb,
neren,vitten (op,at).
year), de (het) volgende week nibbler (/fg.),chicaneur,vitter.
(maand.jaar);the - week,de (daar- niee,mooi,keurig;aardig,prettig;fijn,
0pl volgende week.
nauwkeurig,nauwgezet!precies?kiesketlrig,lastig; teer,dellcaat,kles; bjbl
jw.en voorz.,naast;(daarlna,vervolgens;deeerstvolgendem aaldat...,
distinetiom fijne (subtiele) onderweder;naastbi
j;ohat -1,ook:kan
scheiding'
,a - point (question),een
llet nog m ooier?,is dat,niethettopteerpunt (delicate kwestie);nottoo
punt'
?;what the future is going to
- about,niet al te kieskeurig in;zie
bring -,watdetoekomst(straks)nog
ook fit 1:).
zalbrengen;- eame ...,daarna (ver- nieety,mooi-,keuriqheid enz.,zienice;
volgens) kwam ...; - the goods are
fi
jne ondersqheidlng. finesse; fijne
smaak; lyk,kernij; to c
a -, uiterst
(the goods are -) put in cases,vervolgensworden de goederen in kisten
nauwkeurlg,precies,totopeenhaar;
gedaan; when M r X - erosses to
to fittoa -,precies (keurlg)pm sen;
A ., zodra de heer X weder naar A .
not to stand upon n.s, hef nlqt zo
komt, bi
nauW nem en.
j
z
i
j
n
e
e
r
s
t
vol
ge
nde
be
zo
ek
aan A.; when - we have inquiries niehe znw.
,nis;Ljig.jplaatsje?œœ.,in
for this commodity,zodra wi
een nisplaatsen;een plaatslegeven.
j
wede
r
aanvragen voor dit artikel hebben; niek znw.,keep,inkeping,kerf,lnsni
jding;inthe(very)- (oftime),netop
when - in themamket,zodra u (wij)
we
der aan de markt zijt (zijn);
tijd, juist op het nippertje; œ#c.,
- t
o,naast,na;to rank - to!in rang
(inlkepen,(inlkerven;dooreen keep
(
belangrijkheid)volgen op,zteookc);
aangeven; Lgemeenz.jnog juist pak- to .
..eom es ...,op ...volgt ...;the
ken (v.trein,boot);- it,hetprecies
largestcity - to London,de grootste
raden,preciesafmikken (raken,trefstad naL.;theeouptofappeal,which,
fen);- it(the truth),den spijker op
.

to the House otlaords,is the m ost
den kop slaan.
im portant tribunalof appeal,het ''c. nickelznw.,nikkel;Amer.s-cent-stuk;
''Niekels'', gewone aandelen Interof a.''1hetwelk,na het ''H. of L.''1
national Nickel Co. of Canada; -de
voo
r
na
ams
t
e
ber
oe
ps
i
nst
a
nt
i
e
i
s;
- t
ehrom o steel, chroom nikkelstaal; -o givm g the workersa shapein the
m anagem entthey believe it to be the
plated,vernikkeld;- plating,hetver-

nikkelen; - silver, Berlijns zilver;
mo
stimportantto ...,na (naast)het
geven van aandeelin hetbestuuraan
- steel,nikkelstaal;adj.,nikkellen);
œœ., vernikkelen.
de werknemers achten zi
j het 't
niek-naek,zie knick-knack.
belangrijkst ....
c)bl
znw,volgende; (of kin), naaste nicknanle znw., bijnaam, spotnaam ;
oedverwant; our -, ons volgend
6<2f:2.,een bijnaam geven; -d,bijgeam d.
nummer (v.tijdschrift enz.);(zd!J.) nicna
otiam van tabak,tabaks....
onze volgende brief;to be eontinued
in our-,voortzetting in hetvolgend nieotine, nicotine.
num mer, ,ywordt vervolgd''.
nidus,nest,broedplaats;broeinestLook
next-door,naast.dedeur;van hiernaast;
/fg.), (besmettings)haard.
naaste; - neighbolm naaste buur- niello znw.,niëllo:zwartselvoor vulling
graveringen op gouden of zilvema
n;- to,naast;bijna,zogoed als; van
- t
ren voorwerpen;n-werk;f
z7œ.,m et n.
o impossiblw eteozienextc1);this
vullen, niëlleren.
is - to ..., ditstaat vrijwel gelijk

nlggard znçv., vrek, gierigaard; adj.
met(grenst aan)....
(zdI#.)= -ly Ladj.en bl
jw.j,vrekkig,
nexus,verbinding,band,schakel(/fg.).
nib,penv.(penhouder);punt(v .pen); gierig,krenterig,karig (met,of).

niggardliness
5i9
nO
niggardlinesw vrekkigheid, enZ.y zie nimble, rap, vlug, vaardig; zte ook
wit znw.
niggardly.
niggerznw.,there is a - in the woodpile nine
. ne
te
days
'
wonde
rge
, n;
zie wonde
zie oor
k c)
;n;
-fo-ld,
n.-

(fenee) (-4mcr.?gemeenz.t,er steekt

iets achter;erls iets dat roet in het
voudig.
eten gooit; -head, zie negro-head; ni
p œœ., (klnijpen,beknellen; bijten,

ww.,- (out) (??zzer.),uitputten door

roofbouw.
nlggle, peuteren, beuzelen, zich m et

beuzelarijen ophouden; zie ooà

niggling.
niggling adJ'
.,peuterig,krenterig'
,krie-

belig (v.schrift);znœ.,gepeuter.
night,nacht fook jig.j;all- (long),den

gansen n.;last -, gisteravond, vannacht,vgl.to-night;- and day, dag

snijden (v. koude); (gewassen) beschadigen of doden (v. koude);
Lscheepv.jopseizen;- in the bud,in
de kiem smoren;-ping,bijtend,nijpend,scherp,vinnlg;znm.,(klneep;
beet; steek Look jig.j;beschadiging
(v.gewassen,door koude);bijtende
koude.
nipper (scheepv.j,seizing.
nippers,(pairof) -,(kleine)nijp-,buig-,

draadtang;pince-nez.
en n.Lookjig.j:at-?desavonds;des
pple, nippel.
n.s;by -,desn.s,bljn.;in the -,in ni
iprius,behandeling enerciviele zaak
(gedurende)denn.;zieooànightly en nisvoor
overnight; - attire, n.gewaad; den rondgaanden rechter;aldus

bell, n.bel.-schel;- boat, n.boot; behandelde zaak.
eap,slaapm uts;- eharge,n-tarief;- nitrate znw.,nitraat,salpeterzuurzout;
- of ealcium , kalkstikstof; - of
elass,zie- school;- clothes,n-goed;
- dres
s,n.J
'apon;n.goed;- dressease,
potash, salpeter; - of silver (gold),
n-zak; - dutb n.dienst; - editor,
salpeterzuurzilver(goud);- ofseda,
salpeterzure soda, chiligalpeter;
n.redacteur; - express, n.sneltrein;
- f
all,het vallen van den n.;- frost,
- ol sodium, natronsalpeter; ww.,
m et nitraat behandelen,nitreren.
n.vorst; - gear, n.gewaad; - glass
nitration, nitratie.
L
s
c
h
e
e
pv
j
)
n
*
ki
j
ke
r
>
'
go
wm
n.
j
a
pon;
- lamp, n.
,spiHts oî -, s.geest.
lamp;- light,n.lichttje)
., nitre.salpeter'
kaars;- line,('savonds uitgezette) nitrie,salpeter...; - acid, s.zuur,sterkater.
zetlijn (v.visser);--long,den gansen nitwrif
ieation, salpetervorm ing, nitrifin.(durend);-money!zieovernlght;catie.
r
ob
e
,
n.
j
a
pon;
pe
i
gno
l
r
;
s
af
e
.
n.
s
af
e,
-kl
uis; - sehool, avondschool; - nitri
fy,tot salpeter vormen (worden).
serview n.dienst; - shift, n.ploeg; - nitritw nitriet,salpeterigzuur zout.

shirt, n.hemd (v.mannen); - stafl, nitrobenzol(-benzene),nitrobenzol.
personeel van den n.dienst;- stand, nitrogen, stikstof.
n.
tafeltje;-kastje;- suit,pyam a;in nitrogenous, stikstofhoudend.
the --tim w des n.s;- train, n.trein; nitrogl
yeerinte),nitroglycerine.
- watclb n.wacht; - w atehm am
n.waker;- work, n.arbeid,-werk.

nitrous,salpeterachtig;- acid,salpeterigzuur; - oxide,lachgas.

ni6htly ad)'
.,nachtelijk,avond...;bQ'
w., noadj.:geen;thereis- avoiëng it2dat
zederen nacht (avond); des nachts. is nlet te vermijden; there ls ni
greseencw (het) zwartworden.
denying(gainsaying)thelactthat...,
nigrescent, zwartachtig.
het valt niet te ontkennen (loochenigritudw zwartheid Look jig.j.
nen),dat...;thereis-sayingwhen...,
nihil1 zie nil.
.
nihm ty,het nietszig
n,niets;nietigheid,
nulliteit.

er valt niet te zeggen, wanneer-.-;
--eonfidenee vote, m otion of --

nil,nihil,niets,nul;practically -,vrijwelnihil;- eertilicatw verklaring van
r
ekeningcouranthouder,dat zijn rekening vereffend is.

eigenaar; betwist gebied; - onw

e
onfidence,motie (votum)van wantrouwen;- m an's land, land zonder

niemand'
, in (Iess than) - tim e,in
minder dan geen tijd;zieook doubt

nobiliary
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q1),less,long 1#),more,e-a.;bi
jw-,

nom inee
m ake a - in the world,van zich doen
spreken'
,çfzf
z7a, - abroad, ruchtbaar
m aken, rondstrooien, uitbazuinen.

neen; ZnW.,Stem tegefl, tegenstem m er;20 -es and 3 ayes,20 stem m en
tegen en 3 vöör.
noiselesstness),geluid-,geruisloostheid).
noisiness, luidruchtigheid, enz., zie
nobiliary,adellijk,adel....
noisy.
nobi
l
i
t
y,
a
de
l
f
o
ok
j
i
g
.
)
,
a.
dom,
s
t
and
;
edelheid.
noisome, schadelijk,ongezond;walge-

noble c#j.,edel;nobel;adellijk;groots, lijk;hinderlijk,onaangenaam.
aanzienlijk, statig; --mindedtness), noisy, luidruchtig, geraasmakend, 1aedellheid),edel-,grootmoedigtheid); waaiig; druk, schreeuwend (v.
znw.,edele,edelm an (ookL-man).
kleuren enz.).
nobleness,edelheid,enz.,zienobleadj. nokar LEng.-1nd.),bediende.
nobody.
niemand'
,a(mere)-,een,,nul''; nolens volens, nolens volens.
- but
, n. anders dan; - elsw n. nolle prosequi (
jur.),het geheelofgeanders.
deeltelijk opgeven ener vervolging.
nom adie, nom adisch.
noek Lscheepv.j,nok (v.zeil).
nom enelaturw nom enclatuur,system anoeturnal, nachtelijk,nacht....
noe
uous
,
s
c
hade
l
i
j
k,
g
i
f
t
i
g.
tische benoeming;naamlijst.
nod
( ww., knikken (met);- approhation nominal,nominaal;in naam;naamts)
...;slechtsin naam ,form eel;zogoed
assent),goedkeurend (toestemmend)
knikken;to have a -ding aequainta1sniets(geen);towork apatent-ly,
ance with, slechts oppervlakkig
een octrooi form eel exploiteren; (slechtsgenoegom iemand tegroeten) aecount,hulprekening van verlies en
kennen,(/fg.,v.onderwerp) slechts
winst;ook:onpersoonlijke rekening;
oppervlakkigbekendzijn met;-toits
- amount(sum),nominaalbedrag;eapital,zie share capital'
,the dam age
fall,ten valneigen (v.muur,gebouw
i
s -, de schade is onbetekenend;enz.: ook jig.j; znw., (hoofdlknik,
wenk;a - is as good as a wink (to
list (roll), naamlijst; he is the a bllnd horse),een goed verstaander
manager,hijisslechtsinnaam direcheeft maar een halfwoord nodig.
teur;- par (v.effecten),ziee
w value;
nodal felectr.enz.), knoop...; - point,
- priew nominale prijs;ook: spotk.punt.
prijs;- share (W??zdr.),zieregistered
node, knobbel, knoest; (electr.d4z.l share; to have a - title to, in naam
recht hebben op; - value, nominale
knooplpunt).
w aarde;zie ook partner.
npdose, knoestiq.
nodosity, knoestlgheid.
nominate,benoemen (aanwi
jzen),voornodular, knoestig.
dragen, candidaat stellen.
nodule,knoestje,knobbeltje.
nomination, benoeming (aanwijzing),
nodus, netelig punty verwikkeling.
voordracht,candiéaatstelliny,nomi.

.

.

nog I znw., houten pen, houtprop;

natie; the steam erss fuel oll - at

R otterdam has been eaneelled, de
blokje; knoest; w?
f&z., met houten
pennen bevestigen; -ging (:ouçfz/t.), bunkering van stookolie door dit
vakwerk.
schip te R .gaat niet door;to have
nog II,soortzwaarbier;zieookeggbj. been subm itted for -, op de nominanoggim kroesje;maatje (çew.1/4pznt). tie staan;to be in - for,voorgedranohow,op generleiwijze,ln hetgeheel
gen zijn (op de n.staan)voor.
niet.
nominativw - share (zc!#.),zie regisnoil fenk.en r?zp.),kammeling,kaardtered share.
afval (v.wol,katoen enz.) - yarm nominator, benoem er, wie benoemt
uit kamm eling gesponnen garen.
(aanwijst).
noiseznw.,leven,lawaai,geraas,geluid, nominee, benoemde (aangewezene);
candidaat,voorgedragene;our -,de
gerucht; to make a -, ookl ophef
dooronsaangewezen (voorgedragen)
(drukte) maken (over,about), geruchtmaken,beroeringverwekken;to
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n*n
non-, niet-, non-, afwezigheid Va.
aangifte; - exlstence, (
n...;
het) nietbestaan;- existentyniet-bestaand;''- aeceptable'' (op wisselj,verzoeke
niettelaten accepteren'
,- aeeeptanew
fading eolours.vaste kleuren;- fatal

n @n

niet-aanneming; non-acceptatie (v.
wi
ssel);in ease of - aeeeptanee,bij
non-acceptatie; protest of --aceeptance, protest van non-acceptatie; -

appearanee? niet-verschi
jning, verstek;- arrival,(het)niet-aankomen,
ui
tblijven;- assessable, niet-belastbaar; - assessable stoek t
zl/?zdr.l,
aandelen waarop geen bi
jstol'
tingkan
worden gevorderd;- assignable,niet
voor overdracht vatbaar' - attend-

ancw niet-verschijning,afwezigheid,
absentie; - bituminous (-baking)
eoal, magere kolen; - business tlay,
beursvacantiedag;- eaking eoal,sin-

telkolen;- elaim (jur.),verzuim om
binnen den bepaalden tijd te reclame
ren;- eommittal, (het) zich niet
binden of blootgeven; - eom m ittal
answer, tot niets verbindend antwoord; - eompeting lines, nietconcurrerendeartikelen (
scheepvaart-

l
ijnen);- eompletion, (het) niet-voltooien; - com pliance, niet-nakoming, -naleving (van, with); nietinwilliging (van, with); weigering;
- conduetibility,niet-geleidbaarheid;
- conducting (eonduetive), niet of
s
lechtgeleidend (v.electr.,warmte);
- etmdudingeom position,isoleerstof;
- eonduetor Lelectr.j, niet-geleider,
slechte geleider; - eongealing, niets
tollend enz.; - eonsumable, adj.,
nietvoor consum ptie geschikt;znw.,
-S, niet voor c. geschikte waren;

- eontributory,premievrij (v.pensioen); - eorrodablw roestvrij; cumulative, non-cumulatief (v.aandelen,dividend); - deliverable,nietleverbaar; - delivery,niet-tafllevering; niet-bestelling, onbestelbaarheid; in ease of - delivery please
retr n to ..., indien onbestelbaar,
terug te zenden aan...;- detaehable,

niet-taflscheidbaar,niet afte scheuren (v. coupons enz.); - deviation
Lscheepv.j,(het)niet-afwijkenvanden
koers; - disclosure, verzwijging; dutiable, niet-belastbaar, vrij van
rechten;-elfeet,(het)nietwerkzaam
zijn van invloed; - entry, niet-

aeeident,ongeval zonder dodeli
jken
(met niet-dodelijken)afloop;- flam

process, procédé om katoenen e.d.
stoffen niet-ontvlam baar te m aken;
- f
lamm able, niet-ontvlam baar; -

ni
f
ul
el
tilme
nalnt
evl
!ng,
(het) niet voldoen (aan),
wanpraestatie; hazardous,ongevaarlijk,vgl.hazardous;- infeetable,imm uun;- interestbearing, niet-rentedragend; - inter-

ference,(het)niettussenbeide komen
(ingri
jpend ofstorend);- liquid,nietvloeibaar;niet-liquideenz.,vgl.liquid
c#j.;-intervention,hetniet(helpend)
tussenbeide kom en, non-interventie;
joinder (jur.), (het) nalaten zich
mede
partijte stellen in een geding
ofeen zaak m et een andere sam en te
voegen; - listing adding-m achine,
alleen het totaalregistrerende optelm achine'
,- m ember,niet-lid;- m etal,
m etalloïde; - m etalliw niet-metalen
enz.,vgl.metallic;- metallicelem ent,
zie - m etal; - negotiable, nietverhandelbaar; observanee, nietnaleving,-nakoming,-inachtneming;
- partieipating poliey, zie policy

11:); - partisan, adj., onpartijdig;
themattershouldbeinvesti4ated in a
- partisan spirit, de zaak moet on-

partijdig worden onderzocht; ZnW.,
niet-deelnemer (
aan strijd), nietnelztraal persoon; par
t
i
j
gange
r
,
paym ent,niet-,non-,wanbetaling;in
ease ol - payment, bij niet-,wanbetaling;protest of - paym ent, protestvan non-betaling;- performanee,
niet-naleving, -nakoming; - perishable? niet aan bederf onderhevig; -

prolit poliey, zie policy Ilbj; proven, niet-bewezen; - puhlieation,
niet-openbaarmaking (v. octrooiaanvrage);- qualilied,niet-bevoegd,
niet-gediplomeerd;niet-gerechtigd;quoted,niet in de beursnotering op-

genomen; - receipt, (het) niet-ontvangen,uitblijven; - recut (stone),
non-recoupé (edelsteen);- reporting
warehouse, entrepôt dat geen gegevensverstrekt;-residenee,(het)nlet
ter plaatse wonen; - residenee tax,

552
forensenbelasting'; - resident, ad)'
.,
niet ter plaatse wonend;uitwonend,
extern; znw-, niet-inwoner, forens;
uitwonende, externe; - returnable
paeking,verpakkingwelkenietwordt

n9r

nonage

teruggezonden;subjectto-sale,mits

onverkocht; - shipment, niet-ver-

faetoriesthereare-,fabriekenzijn er
niet;we have - ln stock,wijhebben
er geen in voorraad;- other than ...,
nietsanders(geen ander)danlitisofourbusiness,hetgaatonsnletaan
hetzijn onze zaken niet;theirstoeks
,
are - of the largest, hun voorraden

scheping; - shrinking (shrinkable),
zijn niet van de grootste (nietalte
krimpvrij; - skid, niet-slippend (v. groot);- ofthesamplessuitus,geen
der m onsters bevalt ons;the Ietter ig
autoband); - solven#'
. zie lnsolvent
- too el
ear, de brief is niet al te
cdj.;- stop,doorgaand (v.trein);stop flight Lvliegw.j, vlucht zonder
duidelijk;-the less,zienevertheless;
tussenlanding; - storied,zonder vem
zie ôok wise l en worse.
diepingen (v. huis enz.); - striker, nonentity, het niet-bestaan; niet-bewerkwillige; - subseriber! niet-intekenaar, niet-abonné; nlet-aange-

staand iets;onbetekenend persoon of
ding, onbeduidendheid, :,nul''.

slotene Ltelej.);- suceess, (het)niet- nonleasance (jur.), schuldlge nalatigslagen, mislukking; - taxablw nietheid;ook = m isfeasance.
belastbaar; - transferallle, niet voor
overdracht vatbaar; - union, niet

nonius, nonius:graadverdeler.

nonpareilcdj.,onvergelijkelijk,zonder
znw..onve
ijke
ijkukl
per
(i erga;
nonpar
eillerge
(solor
tldr
es
toon
ter:
niet-georganiseerd arbeider:-urFent, We
ets);
niet-dringend;- use,niet-gebrulk; 6 punten).
us
er (jur.), non-usus: niet-gebruik nonplus znw.,verlegenheid,klem ;raadener zaak of niet-uitoefening van een
sel; to be at a > in de verlegenheid
recht;verbeurtedeswege;to apply for
(deklem)zitten,inhetnauw gedreven
theremovalol a firm 'stradem ark on
z
ijn;to reduce(put!bring)toa - =
the grounds of - ueer, schrapping
ww.,in hetnauw drljven,in verlegengeorganiseerdfv.arbeider);-unionist,

heid brengen, vast-, schaakm at
vragen van het handelsmerk ener
zetten.
- working of a patent. (
nongense,onzin,nonsens;to stand no -,
he
t
)
ni
et
exploiteren van een octrooi;zie verder
nietm etzich latengekschereniarrant

firm a op grond van niet-toepassing;

afzond.artt.
(bald,blatant,broad,clotted,downnonage, minderjarigheid; (/fg.) onvol- riKht,flat,plumb,rank,sheer,stark,
wassen-,onrijpheid.
thewlldest)-, klinkklare fbare)onnonagom negenhoek.
zin; perlect -, volslagen o.;zie ook
stuff ZnW.
nonar
y,
ne
g
e
nt
al
t
l
i
g)
.
nonee,forthe -,voùrdezegelegenheid, nonsensieal, onzinnig, ongerijmd,
dw aas, absurd.
vopr dezen keer; - word, gelegenheldswoord.
no
nsuitznw.,hetnietontvankelijk vernonehalancw onverschilligheid, nonklaren van den eiser;œœ.,(den eiser)
chalance.
nietontvankeli
jkverklaren,hem zijn
nonehalant, onverschillig, nonchalant.
eis ontzeggen.
noneonformity.niet-(gebrek aan)over- noodlw uilskuiken,sul.
eenstemming; afwilking; (het) zich nook,hoektje);uithoek.
nooky,vol hoeken.
niet richten enz. (naar,to).
nondeseript, niet te beschrijven fiets, noon,
hoogt
mi
epunt
ddag;Loo
atk:>-day,
(des
-tide);(/fg.)
persoon), vreemdtsoortig), wondermiddags)
12 uur.
lljk,tweeslachtig.
nonw geen, niet een; niem and, niets; noose znw.
,knoop,lus,strik Look fig.j;
niets, volstrekt niet; to be - the
ww.
,
knope
n,(vastlstrikken,een lus
hetter 1or it, er niet beter op
enz. m aken; verstrikken, vangen.
worden; better ... than - at all, nor,noch, en ook niet;- had 1, en ik
beter
dan in het geheel geen;
ook niet;ook:en dathàd ik ook niet;

noria
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do we see...,ook kunnen wijniet
inzien...;they have not received any
doeuments, - have we, zij hebben
geen documenten ontvangen en wij
ook niet (evenmin);zie ook neither
en yet bj.
-

noria, kettingpom p.
n orm , n orm .

normal adj.,normaal;loodrecht; -ly,
ookLindengewonen (normalen)gang
van zaken, onder n.e omstandigheden, norm aliter; znw., norm aal,

note
afzetten; to m ake one pay through
the -, veel te duur laten betalen,

iemandafzetten;underoness(very)-,
vlak onder(voor)iemandsn.;topush
under one's -, iem and onder den n.
duw en.

b) ww., ruiken Look fig.j; ,,neuzen'',
s
nuffelen;denneusspoelen (v.schip);
- about, rondneuzen, -snuffelen; after(1or),snuffelen naar;- out,uitvissen,in den neus krijgen.
n
o
ser, koywind.
nosinw ultstekende rand.

loodli
jn; (het) normale,gemiddelde,
n orm .
nogtro, - aecount, nostro conto.
nostrum , kwakzalversm iddel.
normalcy (Xmdr.),zienormality.
norm alitp normaliteit.
not,niet;- atall,in het geheel (vo1norm alization, norm alisering.
strekt) n.; - even,zell'
s n.;- even
no
rt
mhalb
iz
if, zelfs (ook) n. indien; - in the
nor
i
jww.n
,ormaliseren.
l
e
as
t
,
i
n
he
t
mi
ns
t
n.
;
only ...,but
noordwaarts, noordelijk;
(also)...,n.slechts...,doch ook...;adi., noordeli
jk, noordter)...; znw.,
until (till) yesterday,eerst gisteren;
(het)N.en;n.enwind;- o1, ten n-en
van; --east,n.oostten), n.oostelijk; zie ook wheat en yet :).
--easter, n-oostenwind; --easterly, notabi
lity, zie notable znm.; (zd!#.)
--eastern, n.
m erkwaardigheid.
oostelijk- -ward, n.w aarts Ladj. en bi
jw-j; -wards, n.- notable adj.,merkwaardig,opmerkelijk
waarts (
:ï
J'œ.); --west, n-westten); (wegens,for); (duidelijk) merkbaar
--wester, n-westenwind; n-wester;
(waarneembaar);aanmerkelijk,aanz
-iewe
ook
sterly9 --western, nwesteli
jk- zienlijk,belangrijk;notably,ook:met
northerly,northern,northing.
name, inzonderheid, bepaaldelijk;
znw., aanzienli
jk persoon,notabele.
northerly, noordelijk;noordwaarts.
northern,noordelijk,noord...;-latitude, notarial, notarieel; - aet, n.e acte;
noorderbreedte; - lights, n.licht;
- eharges(expense,fee),n.e kosten.
ary (geœ.: - publie),notaris,ook:
-most, noordelijkst (gelegen); - not
deurwaarder;belore a - publiw ten
Range (-4zpzr.),de havens van New
overstaan van een
-'s eharges,
Y ork, Philadelphia, Baltim ore,Boston, Newport News en Norfolk.

n .*

ete.,zienotarial;-'soffiee,n.kantoor.
northing Lsclteepv.j, noorderdeclinatie. notation,notatie,schrijf-,voorstellings-

wijze; (zeI#.) aantekening,notering.
nose c)znw.,neus Look /fg.en v.schip
enz.);reuk,geur;tuit;nek,hals (v. notehznw.,keep,inkeping,kerf;Ltechn.j
buizen enz.);to have a good -,een
nok (op as), borst; ww., inkepen,
kerven;Ltechn.jinlaten,ploegen.
goeden (fijnen),,nçus''hebben;to cut
off one's - to spite one's faee, zijn note cz)znw.,noot;(kenlteken,merk;
aantekening,noot,notitie;nota Lin
eigenglazeningooien;tokeep (hold)a
person's - to the grindstone, iem and
samenst.j;(kort)briefje,(korte)mededeling;biljet;banknootàbetekenis;
qfbeulen;to puta person's - out of
loint, iemand den voet lichten,hem
aanzien; aandacht, notltie; - (@f
verdringen, dwarszitten; to thrust
hand), zie promissory note; debit
(credit) > debit-tcredit-lllota; to
(put.poke)one's-into,zijn n.steken
in;to turn up one's -,den n.optrekke
ep -s of,to make (take) a - of,
aantekening houden van; to m ake
ken (voor,at);nottolook beyond(see
a - of, noteren;to make (take) -s,
farther than) one's -, niet verder
aantekeningen (notities) maken;to
kijken dan zi
jn n.lang is;to Iead by
s
trike the right - (/ïg.),den juisten
the-,bijden n.leiden;topaythrough
toon aanslaan; to take - of, nota
the -,peperduur betalen,zich laten
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notiee
nem en van; notitie nemen van;to
wisselmakelaar;-ease,bankbiljettenportefeuille; - circulation, bankbiltake due - @f,goedenota nem en van;
to take official- of,acte nem en van;
jetten in omloop; - lorger, b.n-

a man (person) of -, iemand van
naam (aanzien);olgreat-,van hoog

aanzien;these prem ises are the m ost
m odern
ixl shop building, deze
panden ziJ
'n het allernieuwste op het
gebied van winkelhuizen; worthy of
e xworthy; it is worthy of
# zi
partieular - that ..., het verdient

bijzondere aandacht,dat...; on a ol ..., op een toon van...; zie ook

ve
rvalser;- headtxng),brievenhoofd;
issue, (banklbiljettenuitgifte; -i
ssuing bank, zee issue bank; l
iability,(verplichtingen wegens)uitgegeven b.n; - paper, brief-, post-,
schrijfpapier (van klein formaat);return, staat van b.n in om loop; shaving (Xpzcr.),hetdisconteren van
wissels tegen exorbitante rente; size, klein formaat (v.briefpapier);

thy, opm erkenswaardig.
changec),compare œœ.,mental,e-a. no-wor
teless, onopgem erkt.
ca)
verbtnd.,- of advice,adviesbriefje,
-nota, ber
ichtkaart; of eharges, notel
et,korte aantekening;briefje.
onkostennota, -rekening; - ol dis- nothi
ngc)znw.enbQ'
w.,niets;amere-,
bursements,verschotbrief,-nota;- ol
e
en
onbedui
de
nd
i
ets (persoon).ding
exelam ation,uitroepteken;- olintervan niets,prul,nul;- but(exeept)...,
rogation, vraagteken;- ol salw vern.(anders)dan...;- else,n.anders;verkoopnota,-briefje;-oltare.tarraelse than (but), - but ...,n.anders
rekening;- @1warning,zie warning.
dan...;there is - for it hut to ...,- is
leltusbutto ...,er rest onsn.anders,
bjœœ.,opmerken;nota (kennis;notitie)
nem en van;van aantekeningen voorer zit n.anders op dan...;he is - il
zien,annoteren;protesteren (v.binnot eritieal, hi
j is bovenal (uiterst)
nenlandsen wissel,vgl.protest œf<.);
c
r
i
t
i
s
c
h;
l
e
s
s
than,zie- under(:);
- d,ook:bekend,bef
aamd,verm aard;
to make - of,niet (licht)tellen,niet
ge
ven
0
m
;
t
@
m
ake - 91 ...in<, er
berucht(om,wegens,for);- (down),
aan-,optekenen,noteren;we duly -d
niet tegen opzien, er geen been in
zi
an
en mOa
1ke
Ià..., of
zieit,ook think b4; we
...,wijnamen (er)goede nota van...; e
you will-...,u zult (daaruit)zien...;
wijkunnen erniet
please (kindly) -..., gelieve er nota
uit wijs worden (er geen touw aan
van te nem en...;whieh we regret te
vastknopen); zie ook say c2) en
> waarvan wij met leedwezen
venture è).
nota nam en;it must be -d that ..., b)met voorz. en verbind., for -, voor
opgem erkt dient te worden, dat...;
niets, kosteloos; tevergeefs; zie ook
go for en stand for; to eom e to -,
we - whatyou say (write)regardng
m islukken,in duigen vallen,op n.uit..., wijnamen nota van hetgeen u

m ededeelt omtrent...;to have a bill
- d, t
o cause a billto be -d, een

(binnenl.) wissel laten protesteren;

this eomm unieation was -d, deze
m ededeling werd voor kennisgeving

aangenomen (fn vergad.j;wehave -t
l
eontents(o1your letter),wi
jhebben
van den inhoud (van uw schri
jven)
nota genom en; we - fro- your
letter that...,wij zien uit uw brief,
dat...;a benelieialeffeet of this m ay
be -d on...,een heilzam einvloed valt
hiervan waar te nem en op...;zie ook

appeal #).
c)samenst.t- book,notitie-,aanteken-,
zakboekle;cahier;- broker tx4rzzcr-l,

lopen;negotiationseam e to -?owing
to...,de onderhandelingen stuttten af

op...4thereis-in it,erisn.van aan;
het ls onbetekenend (van geen belang); er steekt n. achter; he has
(thereis) - in him,erzitn.in hem,
er zit n.bij;to be - to (compared
with) ..., niets zijn vergeleken bij;
itis - to him (whethen..),het gaat
hem niet aan (of...);het is hem onverschillig (of...);- under...,n.minder dan ...;zie ook.like lc).
nothingness, het niettsl-zijn; nietig-,
onbeduidendheid.
notieec1)znw.,aandacht,attentie,acht,
opm erkzaam heid'
, aankondiging, be-
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kendmaking, bericht, kennisgeving,
aanzegging; aankondiging, recensze
(v.boeke.d.);opzegging,opzeggingstermijn;waarschuwing;- in writinp
written > schriftelijke kennisgeving
(opzegging);- (eonvening a meeting,
ol
eonvoeation), convocatietbiljet,
brief);aftertheev iry of 15 days'in writing of their intention to do s%
nadat zijdaarvan 15 dagen tevoren
schriftelijk kennis hebben gegeven;
rightof-,recht van opzegging;short
-,o.op korten termijn,zieookc,
a);
t
e
r
m
of
,
o.
s
t
e
r
mi
j
n;
t
wo
we
e
ks
'
- by ei
ther party, twee weken o.
van
beide zijden;the - of (to) this
m eeting,de oproeping tot deze vergadering; --board,aanplakbord; zie

ook clear c1),waiver,worthy.
ca)metœm.,to attract> de aandacht

trekken;to deserve 9 a. verdienen;
deserving -,ook:behartigenswaardig;

to give -, kennis geven (van, of),
aanzeggen, aanschrijven, (officieel,
formeel) berichten, opzeggen; - is
hereby given ...? hierm ede w ordt ter
algem ene kennls gebracht...;to give

(to leave, quit), (den dienst,de
huur)opzeggen;togive-(ofremoval),
de huur o. (aan huislïeer);to give

three months' -r drie m aanden van
tevoren o.; to give am ple -, vroeg-

notice
ook.
.binnen tiendagen;ata m om ent's

(
atinstant)-,onmiddellijk,op staanden voet; zonder voorafgaande kennisgeving (opzegging);atshort-,op
kortentermijn;ook:tenspoedigste;to
have to leave at a week's -, m et een
we
ekopgezegdworden(zijn);beneath
one's ,zie beneath;to eom e into -,
bekend worden,de aandacht begin-

nen tetrekken,naam maken;(uplon
-, na (met) opzegging, zie ook advance c);subjeettothreemonths'-,
met (inachtneming van) een opzeggingstermijn van drie maanden;to

bring to one's -.onderiem ands aandacht brengen,hem ter kennis brengen; to reeom m end to one's -, in
iem ands a. aanbevelen;to be under
-

(toleave),opgezegd zijn,zijn ont-

slag gekregen hebben;thepartieular
instaneeunder -,hetonderhavige geval; to eom e under one's onder

iemandsaandachtkomen;until(till)
further -,tot naderorder (bericht),
tot nadere aankondiging,tot wederopzeggens;depositswith (at,subjeet
t
o) seven days' -, deposito's met
zeven dagen opzegging; without
(previous) -, zonder voorafgaande
kçnnisgeving (opzegging); to eome
without> onverwachts komen Look
/ïg.).
c4)verbind.,- ofappeal,aantekening

tijdig kennis geven (opzeggen); to
van beroep;- ol arrival,berichtvan
give the longest possible -, zolang
aankomst;- olassegsm ent,zieassessmogelijk van te voren kennisgeven
m ent; - of eaneellation, opzegging
enz
.
;
t
o
gi
v
e
pa
r
t
i
c
ul
ar
t
o,
bi
j
zondere aandacht schenken aan; to
(v.verzekeringe.d.);- oldishonour,
giveproper -?een behoorlijken opkennisgeving van non-betaling (v.
zeggingsterm iln in acht nem en, bewissel);- of dismissal,ontslagbrief;
- of protest, notificatie van protest
hoorlijk opzeggen; if we are given
suflieient- oïhisarrival,indiên wij
(bQ'wissel); - of withAawal, aanti
jdig genoeg van tevoren v'an zijn
vrage tot terugbetaling, opzegging
aankom st worden verwittigd,to give
(Ar. crediet enz.); zie ook divzdend
- ol caneellation,opzeggen (v.verc),removal,e-a.
zekering e.d.);to give- toterminate b) f
&zœ.,opmerken,bespeuren,Waarnea eontraet, een contract opzeggen;
m en ' notitie nemen V an , acht slaan
zieookappealb)en publicbj;totake
OP'vermelden,aanroeren,bespreken;
aankondigen,beoordelen,recenseren
no of, geen notitie (nota) nemen
Van, geen acht slaan OP' zie ook
(v.boek e.d.);applicationswithout
testim onials willnotbe -d,sollicitaescape bjen waive.
ties zonder getuigschriften worden
ca) met voorz., after previous -, na
voorafgaande kennisgeving; zie ook
terzijde gelegd;on relerence to the
jraadplec1);atoneday's-,meteen dag op- respediveorderswe -...,bi
ging derbetrekkelijke ordersbemerzegging (opvraging);atten days' -,
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nOW

ken (zien)wij...'
,worth notlcing,opstaande (alhoewel) ...; bQ'
w., desniettegenstaande, -ondanks; voegw.
me
r
ke
ns
waa
r
dt
i
g)
.
notieeable, m erkbaar, waarneem baar;
(veroud.),- (that),ziex thefactthat.
opvallend,opmerkelijk;they were - nought,niets,nul;nulcijfer;- decimal
for their absence, ziJ 'schitterden
five,nulkomma vijf;tosetat(eome
door afwezigheid.
to) o zie naught.
not/iable,aan te geven,waarvan aan- nouri
sh, voeden çook /fg.), koesteren
gifte moet worden gedaan (fnz.v.
Lookjig.j,aankweken;advertising -es
tradw de reclam e voedt den handel;
ziekte).
-i
notifieation, aankondiging, enz., zie
ng, voedzaam ,voedend.
notify;- ofclaim (Ioss),aangiftevan nourishm ent, voeding,voedsel.
schadeLassur.j;- address,zienotify. nous, verstand, intellect; (gemeenz.j
notify,aankondigen,aanzeggen,bekend
verstand,kop,pienterheid.
m aken, verwittigen, kennis geven novation (jur.
),schuldvernieuwing,novatie.
(yan);party to benot/ied,- address
(zn order-conn.), adres waartoe de novel 1, roman; (jur.) novelle: WI**Jzigings- of aanvullingswet.
r
ederij of haar agenten zich in de
haven van bestem ming m oeten wen- novel II, nieuw, ongewoon, nieuwerden in verband m etde aflevering der
wets,nieuw uitgevonden (ingevoerd
goederen;noodadres;- som ething to
e
nz.);the invention isnot -,de.uita person, iemand iets ter kennis
vinding is niet nieuw ; quite a brengen.
feature, iets geheel nieuws (in een
notlon, begrip,denkbeeld,voorstelling,
stelsele.d.).
idee,notie,besef;begrip,opvatting; novelette, novelle.
-s(Xzzzer.),galanterieën,kramerijen; novelty, nieuwigheid,noviteit,nieuws,
false(mistaken) -,dwaalbegrip;not
nouveauté, nieuw (handelslartikel;
m odestof; nieuwheid; the latest -,
thelaintest(haziest,slightest)-,geen
iets geheel nieuws, hoogstm odern,
flauw begrip (idee); to have a m ode-artikel;laek of -, niet-nieuwto...,eroverdenken (welideehebben)
om ...; to have no - of, geen idee
heid (v.uitvinding);theproeessisnot
hebben van;Ihad no - that...,ikhad
devoid of-,aan deze werkwijze kan
geen nieuwheid worden ontzegd;this
ergeen(flauw)ideevan,dat...;hehas
no (nota) -.ol ...ing?hetvalthem
featurelaeks> ditkenmerk (vaneen
nietin (hijdenkternletover)om...;
uitvinding) is niet nl
@euW'zie ook
prior; the - soon wears olf, het
to take up a -,een ideg omhelzen;
eontrarytoaIl-soflaw,zn strijd met
nieuwtje is er spoedig af; zie ook
advertising.
ieder rechtsbegrip.
notional,denkbeeldlg,beqrips...,fictief; noviee, nieuweling, beginner; his
bespiegelend;grilllg,wlspelturig.
hand, zijn onervaren hand.
notoriety,(algemene)bekendheid,faam ; now aj bQ'
w.,nu,thans;nu nog;just-,
thahs, op het ogenblik; daareven;
beruchtheld; bekende persoonlijkheid, vermaardheid.
only -, eerst nu; - already, reeds
nu,nu reeds'
,- wedo notsee why ...,
notorious, (algemeen) bekend of berucht (wegens,for),notoir; it is nu
zi
en
wi
j
ni
etin,waarom...;nu
-this
that..., het is een bekend feit,dat...;
he is -ly ehicanous,het is algem een

bekend dathijeen chicaneur is,hij
is beruchtwegenszijn chicanes.

noG ithstanding voorz.,niettegenstaande,ondanks,trots,in weerwilvan;-

i
nereasedtariffsLook:inereased tariffs
), niettegenstaande de verhoogde
tarieven,de verhoogde tarieven ten
spijt;- the faetthat ..., niettegen-

is bad enough, but ..., dit
is
Zeer ergy doch...'
, -, would it be
im possible to ...1, zou het nu on-

mogelijk zijn...?;thisneed not - be
donw dit behoeft thans niet te geschieden;(every) - and then, - and
agaim (zo)nu en dan;- isthetime
to...,hetis nu hetgeschikte m om ent
OfI1...; --..., --...; --..., tllell ..., 11U
eens-.-,dan weder....zie ook but.

nowaday
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b4znw.,nu,hetheden;before -,reeds nugatory, beuzelachtig, nietszeggend;
nutteloos, krachteloos, V an Onvroeger (eerder);between - and ...,
w aarde;illusoir.
t
us
s
en
he
t
t
i
j
ds
t
i
p
va
n
he
den
e
n.
.
.
,
tot aan...;by -,thans, op het ogen- nugget,(
goudlklomptje);nietvolkomen
blik;thedoeum entsshould bein your
regelmatige parel; (/fg.)juweelf
.tje).
possessitm bw
yel-, de docum enten nuisancw (overllast,hinder,plaag;lastzullen thans
post;eommon -,wat (wie)iedereen
(a1)in uw bezitzijn;
overlast aandoet;a neeessary o een
from - to ..., van heden af tot ...;
in about two weeks from -, Over
noodzakelijk kwaad;commit no -!,
ongeveer twee weken; for at least
ve
rontreiniging verboden!; (publie)
four or five weeks from -, de eerste

Act, Hinderwet.

l1,nietig,ongeldig,krachteloos,van
<erofvijfweken;from -ontwards), nul
onwaarde;nietswaardi
van nu af aan, in den vervolge;
g;tohe(stand)
- and void,van nu1en generw aarde,
up to -, until -, tot nog toe, tot
dusverre.

van onwaarde,nietm eer van kracht,

vervallen zijnlto deelare - andvoid,
ongeldig (nietlg)verklaren;to render
- and void, ongeldig (krachteloos)
m aken.
nnllII, parel.knopje (bij draaiwerk).
nowayts),zie nowise.
nullah LEng--lnd.j, (stroomlbedding,
nowhenee (zd!#.),nergensvandaan.
nowhere, nergens;to be (eome in) - nul
rHl
avi
jn.
ieation, vernietiging, enz.y zie
fgemeenz.j, helemaal achteraan konullify.
m en,hetafleggen;nietin aanmerking
kom en; fiasco m aken; - else, n. nulli
ly, krachteloos (ongeldig) maken;
anders;-near...,bijlange na niet.... vernietigen,tenietdoen,nullificeren;
nietig (ongeldig)verklaren.
nowhither (ze!#.),nergens heen.
nowise,geenszins,op generleiwijze. nullity, ongeldig-, krachteloos-, nietigheid, nulliteit; (jig-j nul, nulliteit;
noxious,schadelijk,nadelig,verderfelijk
decree ol -,besluit tot nietigverkla(voor,to).
ring; under penalty of > op straffe
noxiousness, schadelijkheid, enZ., zie
van nietigheid.
noxious.
noyau, persico.
numb ad)'
-, verstijfd, verkleum d, verdoofd;œœ.,doen versti
jven (verkleunozzle, mondstuk, tuit, pijp, stomp,
men),verdoven;(/fg.)verlam m en.
straalbuis,
'-pijp.
nuanfe, nuance.
number c1)znw-,nummer fafgek.:No,
nub, nubble, knobbel; klein brokje; mv. Nos); getal! aantal; nummer,
aflevering (v. tildschrift enz.); the
nootje (kool);nop (in ratinégaren en
distindive - oltheshare,hetnum m er
op sommige stoffen); nub, ook
van het aandeel;a large (great) (Amer.j:kern (/fg.); -s, nubblings,
of,fgemeenz.kjquite a - of,een groot
nootjeskolen.
nubbly, knobbelig,bonkig.
aantal...; running (eonsecutive) -,
lgnum mer, doorlopend num mer;
nubby,noppig (v.ratinégaren of-stof). vo
the - m ust do it, it is the -s that
nueiform, nootvormig.
pay,de massa (het aantal)doet het
nueleal,nuelearty),kern....
hem;to look after (take care of) nucleus, kern (ook jig.j.
num m er één letten: voor

c) voegw.(gdœ.:- that),nu ....

nowaday,van thans,van tegenw oordig,
hedendaags; -s, heden ten dage,
tegenwoordig, thans.

nude, naakt,onbedekt;vleeskleurig; eontrad! overeenkomst waarvan de
nakom ing in rechte niet kan worden
gevorderd; verbintenis zonder verm elding van tegenpraestatie,ul
z een-

zijdige overeenkomst.

nudum pactum .zie nude contract.
nugaw nietigheden.

one, op
zichzelf Zorgen, OP eigen belang bedacht ZjJln.
, a.y of ..., een m enigte,
vele,een groot aantal ; Plate,

nummerplaatje.
cu)metvoorz.,to sellby > bijhetgetal
ve
rkopen; by (fprce of) -s, door
overm acht; appointed from thel -,

num herless
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nut

znœpi
l
ee
gs
ter1verplegerenz-;
uit hun middcn gekozen;ln -(s),in nur
tosebe
at,ve
- r(f
g.
j,
in
handen van beaantal,numeriek;in (great,large)-s,
in groten getale; published in -s,
heerders (curatoren) zijn (v.boedel
verschijntinafleveringen;toassemhle
enz.);- ship,ziemother ship; ww.,
large -s,in groten getale bi
oppassen,verplegen,verzorgen,(op)i
;
l
j
e
enkom eniin round-s,in rondegetallen;
kweken4aankweken,koesteren (ook
22 in -, to the - of 22, ten getale
jig.j;zulnig (metzorg)beheren;- an
van 22; one of their -,één hunner,
aeeount(bankw.j,derekeningvaneen
één der hunnen; uit hun midden;
cliënt die zijn tegoed heeft overschreden nietopzeggen ofliquideren,
he is ol the ol those who @*
*# hij
behoort tot hen (
tot den kring
ten einde geen verlies teli
jden door
dergenen)die...;outtolmf e(s
wiotut
hout
) #
het te gelde maken der (ontoèreiof
talloos, zonder tal;
kende)dekking ofom den cliënt in
#
ontelbare m alen.
de gelegenheid testellen zi
jn positie
te saneren.
bt ww., nummeren; tellen; rekenen
(onder,tot,among;in,with);-ed, nursery, (boom-,bloemlkwekerij (ook:
genum merd;- eoneeeutively,in volg- garden);kweekvijver;fjig.)kweekplaats, -school; - gardener, mman,
orde (opeenvolgend, doorlopend)
num m eren; -ed tieket, num mer(boom-,bloemlkweker.
br
i
e
f
j
e;
-i
ng
ma
ehi
ne
,
nume
r
o
t
e
ur;
nur
tureznw.,op-,aankweking fook/fg.);
-i
ng stamp, num m erstempel.
verzorging; voeding, voedsel; œœ.,
num berlegw talloos.
j
,opvo
eden;
OP-,aankweken
koes(
toeork
enjig.
(
v.
plannen
numbneew verstijving,enz.,zienumb. Yerzorgen;
num erablw telbaar, te tellen.
enz-).
numeraladj.,getal...,nummer...;znw., nut J,
) znw-,noot; moer (v.bout of
getalletter,-merk, cijfer; telwoord; schroef); neut (v. anker);-s, ook:
Roman -s,Romeinse ci
jfers.
kleinestukken''(steenkool);ook =
num eration, telling, berekening; talwashed NS *coke-s,gebroken cokes;
stelsel.
double -s, gewassen nootjes ll;
num erativw tel..., tellend; - system,
Fr
eneh -s,anthracietnoten15/55m m ;
a hard - to eraek, een harde noot
talstelsel.
numerator, teller (v. breuk); teller,
(jfg.);Paris-s,anthracietnoten 20/55
ntlm m eraar;num eroteur..
à 25/55 mm ; pea -s, nootjes IV,
num
e
r
i
e
k,
numerieal,
geta1(s)..., van
anthracietnotgn 12/32 mm ;pearl-%
nootjes V; smgle -s, nootles lIl;
getallen;-ly,ook:in getal(aantal);stove -s, anthracietnoten 20/15 b
1*
1st,nummerlijst;- order(sequenee),
volgorde der num m ers;- superiority,
25,/
50 mm ;treble-s,nootjes1,kleine
grotere getalsterkte.
stukken; bituminous treble -s, vetnumerouw talrijk, tal van, vele; stukkolen;washed-% nootjestkolen);
f4z
fv.,noten plukken.
library,rijkebibliotheek;-ly attended
,
dr
uk
(
doo
r
ve
l
en)
bez
o
cht
.
b
)
sa
menst.,-holt,moerbout;--brown,
numism atiw num ism atisch: penning...,
kastanje-,lichtbruin;- eoal,nootjesrntlr1t....
kol
en; - erackerts),notenkraker;
gall, galappel, -noot; - iron, m oernummtullary,munt...,geld....
numnah, zadeldek,-kleed.
ijzer; - key, zie N wrench; -meg,
numskull,uilskuiken,dom kop.
(nootlmuskaat;-meg hutter(oil),o*
H
nun,- buoy Lscheepv.j,tonneboei;-'s
of
-me
gs
,
(
e
t
he
r
i
s
c
he)
noot
mus
ka
at
olie; -m eg grater,nootmuskaatrasp;
e10th, soort dunnq wollen stof; -'s
o
i
l
,
not
e
nol
i
e;
s
c
r
e
w,
s
t
e
l
s
c
hr
oe
f
;
thread,fijnwitnaalgaren;-'sveiling,
-shell,notedop (ook)
'ig.);in a -shell,
soort voilestof voor japonnen.
nuneupatw m ondeling kenbaar m aken
in een kortbestek,in enkelewoorden;
to lie in a -shell,in enkele woorden
(v.uiterste wilsbeschikking).
nuneupativw - will, m ondeling ge(regels) uitgedrukt kunnen worden,
maakt testam ent.
doodeenvoudig zijn; - tree, note-

nutrlent
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objeet
boom ;- wood,notenhout;- wreneh,
afvorderen; - of olliee, am btseed.
obduraey, verstoktheid, enz., zie obm oer-, schroefsleutel.
nutrient,voedend.
durate.
ohdurate,verstokt,halsstarrig,verhard.
nutriment,voedsel fook /fg-).
nutrition, voeding; voedsel; voedings- ohedi
enee, gehporzaamheid (aan, to);
waarde.
to enforee strid -,strikte g.eisen;in
- to, gehoor gevend aan,i
nutritious,voedzaam .
ngevolge.
nutritiousness,voedzaamheid.
ohedient, gehoorzaam (aan,to); your

nutritive adj., voedzaam ; voedings...;
znw-, voedingsartikel.
nutter 1, notenplukker.
nutter II, plantenvet.

- servant, yours -ly (in ambteloke
s
tukkenj,uw dienstwillige dienaar;
- to, gehoor gevend aan.
obelisk, kruisje, verwijzingsteken (t).

nutty, nootachtig,noten...; vol (rijk obelize, van een ,,obelisk''voorzien.
obelus, zie obelisk.
aan) n.n;pittig,kruidig.
nux vom iea, ldem :braaknoot.
ohey, gehoorzamen (
aan) Lo
ok jig-j;
gehoorgeven aan,opvolgen,luisteren

naar(hetroer);- thesummons,aan
de sommatie (oproeping)voldoen.
obfuseate, verduisteren,benevelen (v.
oak znw.,eik;eikenhout; - applw gal.
verstand enz.);verbijsteren.
0

noot; - hark, eikenschors; - bark
m ill, runm olen; - galla galnoot; -

obfuseatiom verduistering, enz.,
obfuscate.

c aining, eikenhoutkleur; - timber, obiter(4eœ.:- dietum!mv.dicta),idem :
elkenhout; - tree, eikeboom ; c#j., zijdellngs(niet-officleel,niet-bindend)
oordeel van een rechter; terloops
eikenthouten).
em aakte opmerking.
oaken,eikenthouten).
obztuary, sterftelijst, lijst Van sterfoa
kl
i
ng,
j
on
ge
e
i
k,
e
i
ke
boo
mpj
e
.
oakum,werk:breeuw-,kalfaatwerk;to
Yevallenilevensberichifook:-notiee).
piek -,werk pluizen;- pieker,w erk- ohject1,voorwerp;- ofart,(fine)art-,
plukker.
kunstvoorwerp;- glass(lens),objectief;- lessom aanschouwingsles Look
oar
,
(
l
ange
)
r
o
e
i
r
i
em,
s
paan;
t
o
have
a
n
- i
n every man'sboat,overalden neus
Iig-t,sprekend voorbeeld, lezing; in steken;to put one's - iny'een duit
teaehing,a.onderwijs.
in hetzakjedoen,een woordje mee- objeet11 c)oogmerk,doel,bedoeling;
spreken; -sm an, roeier.
onderwerp (v. onderzoek e.d.);
oasis trzzfp.oases),oase.
primary (prime, ehiel, main) -,
oast...
tmoutleest.
hoofd-,voornaamste doel;ealary (is)
oat (gdœ. mp.), haver; h.mout (ooà: no -, OP salaris za1 minder worden
rolled -s, shredded -s); hul
led -s, gelet (is bijzaak); time (distanew
h.gort;-cake,h.koek;- ehaff,h.kaf;
ete.) (is) no -,op den tijd (afstand
- erop, h.oogst; - husks, h.doppen;
enz.)komthet nletaan;the- is...,
-m eal, h.m eel; - straw,h.stro.
het doel (hiervan)is...;our- (in so
oaten, haver. ..
doing)is...,hetiseronsom te doen,
oath,eed; - suppletory, suppletoire e.;
onsdoelis,wijdoen dit,teneinde...;
to administeran - to,den e.afnem qn ;
the -(s) for whieh the Comyany is
to take (make, swear) an -, een e. (has beem was) established zs (are):
doen (afleggen);to tender an - to,
...rhetdoelder Maatschappij is: ...;
with the - of ,..ing, met het d.om ;
een e.oplegggn;by,(uplon -,onder
om ;with this - in view, met dit d.
ede; deelaratlon on -,beëdigde verklaring;tobe upon one's-,onderede
(voor ogen);there is no -in ...ing,
staan;to deelare(depose,attest,eonhet heeftgeen zin (nut)om...;our lirm) on -,onder ede verklaren;to
in approaching you (in writing the
exam ine on -, onder ede horen; to
present)is...,the- ofthepresentis...,
put one on (his) > iemand een e. d.van dit schrijven is...; zie ook
.
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oblige
objeet
allied en step bt;-mattcr(zc!#.),zie objectiveadj.,objectief;znw.,objectief
(v.kijker);doel,object.
subject matter.
b)metww.,to accomplish one's -szijn objeetiveness,objectivity,objectiviteit.
doel bereiken; without having
objeetless, doelloos.
aeeom plished one's -).ook:onverrich- objeetor, wi
e tegenwerpingen maakt,
ter zake;the chief - aimed at, het
voornaam ste d. Waarnaar Nvordt
gestreefd;the - defined therein, het
daal'
in om schreven d.; to gain

opponent.
oblate, afgeplat aan de polen.

obligate (jur.),(verlbinden,verplichten
(om ,to);- oneself,zich (verlbinden,
verplicàtingen opzichnemen (tegen(attain,achieve)one's -,zijn d.bereiken;thereisno - to be (no - is) ohl
ove
r,to,towards).
igatiom verplichting, verbintenis;
gainedby ...,hetheeftgeen zin (nut)
om ...;to have an - in view, een
fzeld.)obligatieofaandeelv.buitenl.
doel beogen;to have for its > ten
spoorwegmaatschappij;the-sarising
d.hebben;to make it one's - to ...,
zich ten d.stellen...;the - proposed,
het beoogde d.; zie ook defeat ww.

under this contraet, de uit dit contract voortvloeiende v.n; to carry
no - whatever, generlei v.m et zich

objeet 111,tegenwerpen; bezwaar mabr
engen;tofulfltmeet)one's-s,zijn
ken, er op tegen hebben; tegenwerv.n nakom en;this Act imposes upon
egen to, us the - ol ...iI!g,deze wetlegt.oas
pinyen maken,inbrengen (t(
agam st); bezwaar hebben mafen), de v.op...;to incu.r an -, een. v.
opkomen,protesteren,zich verzetten
op zich laden; to satisfy an -,
aan een v. voldoen; to undertake
(tegen,to);il you do not-,weshall
...! indien u er geen bezwaar tegen
an
een W. OP zich nem en; to
(nletsop tegen)hebt,zullen wij...;he
releaselrom (relieve from,of)an -,
V an een V. ontheffen ... ol
Ver-ed hiswantofmoney,hijbrachtzijn
geldgebrek hier tegen in;W e m ust
plichtte)...;tobe underan - to,ver(strongly) - to your ...ing, wij
pl
ichtzijnom;the-heisunder(to...),
de v.welke op hem rust (
moeten er (ernstig)bezwaar tegen
om ...);to
maken,dat ...;1 - to being treated
be (I
ie)he
unde
bben
r an
(
-s
)
t
otwards),
aan; this plaees you
like this(to such treatment),ik wens
vlen)
und
e
r
no
di
t
ve
r
p
l
i
c
ht
u
tot niets;
(verkies) niet aldus behandeld te
worden.
to put (Iay) a person under an -,
iem and aan zich verplichten;zie ook
objeetiom bezwaar,tegenwerping;grave
stand under.
(serious) -s, ernstige b.n; welllounded -s.gegronde b.n;to be no > obligatory, verplichtend, (verlbindend
(voor,on),verplicht,obligatoir.
geen b.zijn (opleveren);Ihaveno >
zk heb er geen b. (niets) tegen; to oblige,(verlbinden,(aan zich)verplichten; noodzaken; gerieven, ter wille
have-(s)to,b.hebben tegen;tomeet
-s,b.n (trachten te) weerleggen;to
zijn, een dienst bewijzen (genoegen
n);zieookObliging;wearemueh
raise (make) -s,b.n opwerpen (ma- doe
- d(
to you),wijzijn u zeerverplicht
ke
n)
(
t
e
ge
n,
t
o,
a
ga
i
ns
t
)
,
t
e
ge
nwerpingen m aken; the -s raised
(voor,f
or);please return this doeunzent as soon as possible and -,
(urged) against this plam de tegen
dit plan aangevoerde (ingebrachte)
yours truly: X & C0.
,wij zien dit
b.n; weseeno - to.
doc
lijkument
wedergaarne zo spoedig moge..ing,wijzien er
t
e
gemoe
t
en tekenen,
geen b.in om ...;it is not open to -,
.

ervaltnietstegen in te brengen;zie
ook arouse.

objeetionable, bedenkelijk,aan bedenking (bezwaar) onderhevig, aanvechtbaar, ongewenst; onaangenaam ,aanstoteli
jk;laakbaar,afkeurenswaardig,berispelijk.

hoogachtend: X & Co.; to - you

we will...? om u ter wille te zijn,
zullen wiJ...; we shall be m ueh
(extremely) -d if you will...,u zult
ons zeer (ten zeerste) verplichten,
indien u...; to be -d to ...,verplicht
zijn (worden) te, gehouden zijn,

obllgee
561
obgerver
m oeten...;Wehave been -1
Ito dellver
Lveroud-j blootgesteld (onderhevig)

aan.
the goods,wij hebben de goederen
moe
t
e
n
af
l
e
ve
r
e
n;
we
f
e
e
l
-d
t
o
.
.
.
,
wi
j
o
br
eption,hrtopslinksewijze(trachten
gevoelen ons gedrongen...; to find
te)vçrkrilgen,verschalking.
pnese/ -11 to ..., zich genoodzaakt ohrepti
tious Lzeld.j, op slinkse wijze
zien...; you would greatly Lsterker: verkregen.
extremely)-usby....u zoudtonsten obscuration, verduistering, verdonkezeerste verplichten door;we shallfeel
ring; verborgen alcoholgehalte
na
opi
uch
nion-d
asto
by
...,the favour of your
(d/uane).
u zultonszeerv.door ohseure adJ'
.,dui
ster,donkerLook/#.),
ons uw m ening kenbaar te willen
onduidelijk, vaag,
onbegrijpellk;
.
m aken omtrent...;we should be -d
obscuur, onbekend,
its origin is -,

lor an early reply, an early reply
wm -, m et een spoedig antwoord

zult u ons verplichtrn.
obligee,aanwienmen zlch (in rechteof
anderszins)heeftgebonden.
ohliging, voorko
'mend, inschikkelijk,
coulant,dienstvaardig,beleefd,m inZaam .

obligingness, voorkomendheid, enz.,
zie obliging.

de oorsprong er van ligt in het
duister; sonze - flm , de een of andere gehrel onbekende zaak; the
telegram xs somewhat to uS,het
teles
gr
dui
tearmtheiisd)ons nietduideli
jk;znw.,

(oo/t jig.); ww., verduisteren,verdonkeren;duister (onduidelijk,onbegrijpelijk)maken;verbergen;in de schaduw stellen, overschaduwen.

obligor,wie zich (in rechte)heeft ver- obseurity, duisternis, -heid, enZ.j ZLd
bonden.
obscure adj.. obscuriteit; Lfig. ook)
onbekendegrootheid;to livein -,stil
obliquw scheef,schuints), hellend,afwijkend,slinu ;-anglw schevehoek;
(teruggetrokken) leven.
- course Lsclteepv.jschuinse koers;- obsequious,onderdanig, kruiperig.
planw hellend vlak;- sailing (sc#.), observablwwaarneembaar;opmerkelijk;

stroomkaveling; to he - to, schuin
in acht te nemen.
ohservanee, inachtnem ing, enz., vgl.
staan op.
obliquity,obliqueness,scheefheid,enz.,
observe;vervulling (
v.formaliteiten);
with due - o1, met inachtnem ing
zie oblique; scheve richting.
obliterate,uitwissen,doorhalen,onleesVan .
baarmaken;onbruikbaarmaken (v. observant, oplettend,opnaerkzaana;to
- of, in acht nem eny nakom en,
zegelenz.),vernietigen,stempelen (v. be
-l
even,letten op.
P
o
s
t
z
e
ge
l
s
)
.
obhteration, uitwissing, enz., zie ohservation. waarnem ing, observatie;
obliterate.
op-, aanmerking, uitlating, uiting'
,
zdl#.= observance;post of -, - post
obliviom vergetelheid;(het)vergeten;to
preservefrom > aan de v.ontrukken;
Lsckeepv-l- spot),waarnemingspost;

tofalltsinklinto -,in v.geraken;to
-ear,uitkijkwagen.
eonsign to > aan de v.prijsgeven. observe,waarnem en,Observeren,letten

oblivious, vergeetachtig; - of, vergetend, niet denkend aan.

OP; bespeuren; Op-, aanm erken; in
acht nemen,nakom en, naleven, op-

oblong adj.,langwerpig;znw., 1. vier-

volgen;vervullen,in achtnemen (v.
formaliteiten);Lscheepv.ookj peilen;
observingtly), ook: aandachtig,op-

kant, rechthoek.
obloquy,sm aad,laster,schande;to east
- upon, smaad aandoen,belasteren.

lettend; ... may be -d, ...valt waar

te nem en;it has been -d to be ...,
obmuteseenee (zdI#.),(het)hardnekkig
het is,naarm en heeftwaargenom en,
zwijgen.
obm uteseent (
...; - (
zeId.), hardnekkig zwi
juplon, aan-, opmerkingen
gend.
m aken over;zieook secrecy en silence
ZnW .
obnoxious,aanstoteli
jk,berispelijk;hatelijk, gehaat, onaangenaam ;- to, observer,waarnemer,enz.,zie observe;
E ngels H andelswoordenboek
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obsess
562
obvious
wie regels enz. in acht neem t; obbehalen, winnen; bedingen, m aken
serfator.
(v. pri
js); aanvragen (v. offerte);
ohsess, niet loslaten, achtervolgen,
algemeen gebruikelijk (gewoonte,

kwellen(v.gedachteenz.),obsederen;
-ed hy (with), achtervolgd enz.
door.
obsession,(het)bezeten zijn,kwellende
gedachte, kwelling,obsessie.
obsidian, lavaglas, obsidiaan.

ohsoleseence, veroudering (ook v.materiaal,werkwijze),(het)in onbruik
geraken.
ohsoleseent, verouderend, in onbruik
gerakead.

regel)zijn,vigëren,bestaan,heersen;
to be -ed (may be -ed) at, verkrijgbaar (zijn) bij; the conditions
(eustom) -ingtbere,de aldaarheersendetoestanden (hetdaarheersende
gebruik);theimpression still -s...,
demening heerstnog....;-paymen:
betaling erlangen; - goods from a
firm , goederen van een firm a betrekken.

obtainable,verkrijgbaar,te verkrijgen.
obsolete adj., verouderd Look v. ma- obtainment(zd!#.,gew.:obtaining),verteriaal,werkwijze), in onbrui/ gekrijging,enz.,zie obtain.
raakt;to becorae verouderen enz.; obtrude, (zich)opdri
ngen (aan, upon,
ZnW ., verouderd iets.
onl,(zich)indringen.
obt
r
ude
r
,
op,
i
ndr
i
nge
r.
obsoleteness, (het)verouderd zijn,vgl.
obsolete adj.
obtrusion,op-,indrinqing.
obstaele, hindernis, beletsel, struikel- obtrusive, (zzch)op-,lndringend.
blok,bezwaar,hinderpaal(voor,to); obtund, af-,vsrstompen;verdoven.
insurmountable (insuperable) -, on- obturate,afsluzten,verstoppen (v.opeoverkomelijk bezwaar(beletsel);this
ning).
w1llbeno - in theway ofarrivin: ata obturati
on, afsluiting,verstopping (v.
mutual understanding, dit zal geen
opening),gasafsluiting.
ob
t
ur
a
t
o
r, afsluitplaat,-ring enz.
be
letselzijn om toteen vergeliik te
kom en; to overcome an > een be- obtuse, stom p, bot; stompzinnig; zwaaroverwinnen;to ?ut(place) -s
angle, stompe hoek; --angleë s.in one'sway,iem and hlndernissen in
hoekig.
den weg leggen; to rem ove -s, hin- obtusenesq stomp-, botheid; stom pzinnighezd.
dernissen (hinderpalen,bezwaren)uit
den weg ruimen.
obtusion, af-,verstomping.
obstinaey, hardnekkigheid, enz., zie obverse adj.,toegekeerd,de voorzi
jde
obstinate.
betreffend; tegengesteld; -ly, ook:
obstinate,hardnekkig,halsstarrig,stijfomgekeerd;znw.,voorzijde(v.munt,
hoofdig,obstinaat,recalcitrant.
me
daille, document);tegengestelde,
obstreperous, luidruchtig, lawaaierig,
om gekeerde.
rum oerig,woelig.
obversion,omkering (v.stelling).
ohstruet, belemmeren, bemoeilijken, obvert,omkeren (v.stelling).
verhinderen, versperren, stremm en; obviate,afwenden
op-, verstoppen; obstructie voeren;

-ed by iee, door ijs gesloten.

ohstruetion, belem m ering, enz., zie
obstruct; obstructie.

obstructionist znw., qbstructievoerder,
obstructionist; ak ., obstructievoerend.
obstruetivw belem merend, enz., zie

obstruct; (voor, of);obstructievoe-

rend;to have an - effeet, belemm erend werken.

obstruent,verstoppend (middel).
obtaim verkrijgen,verwerven,erlangen,

tömen,ontgaan,
,voorl
ondervangen,uit den weg ruimen; eritidsm, critiek ondervangen; this

-s
the necessity of (for) ..., dit
m aakt het onnodig ....
Obvious.voordehand liggend,duideli
jk,
in hetoog springend,klaarblijkelijk;
doorzichtig fjig.);-ly,...,itis - that
...! het ligt voor de hand dat...,
blljkbaar...;-Iyinadequatemeasures,
kennelijk onvoldoende maatregelen;
theseare - errors,ditzijn natuurlijk
(slechts)vergissingen,hetisduidelijk
dat dit v.n zijn;for - reasons, om

obviousness
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Ocean

voor de hand liggende (licht begrij- occupation, bezittneming); bezigheid'
,
beroep;bewoning;bezetting;ook =
pelijke) redenen; - traces of ...,
duidelijkesporen van ....
occupancy; Army ol -s bezettingsohviousness,(het)voordehand liggen, leger; ready for im m ediate -, direct
enz., zie obvious.
te aanvaarden; by -, van beroep;
oceasion znw.,gelegenheid;(aanleidenin single(multiple) -,door één perde) oorzaak, aanleiding,reden; besoon (verschillende personen)offirhoefte; gelegenheidskoop, ,,occamat's)in gebruik (v.pand), zie ook
tenure; of no -, zonder beroep; sion'';thereisno- qorit),hetisniet
nodig,het behoeft niet;there is no to **** er bestaat geen reden-.-, er
behoeft niet...'
,in that case we m ay
find - to ..., in dat geval zal er voor
ons wellicht aanleiding bestaan om
@@*; to give - to, aanleiding geven

road, particuliere weg.
'
oceupier, zie occupant.
oceupy, bezetten, bezet houden; 1nnemen,beslaan (v.plaats),inbeslag-

nemen (v.tijd),duren;bezighouden;
betrekken, bewonen (v. yand); bekleden (v.plaats,post);m orderto
be occupied,om ietstedoen (werk)te
hebben;tobefully (well,very mueh)

om (tot);tohave-for,nodighebben;
(vinden) om...,moeten...; we shall
soon have-tosendyou furtherorders,
occupied, volop werk hebben; the
diseharge occupies two dap . de loswijzullen u spoedig nieuwe bestellingen kunnen doen toekom en;when
sing duurt twee dagen; - a leading
position, een eerste plaats innem en
(as) - offers (serves), wanneer de
gelegenheid zich voordoet; to take
(bekleden);thepremisesareoeeupied
as
to ..., de g. aangrijpen om...; on
t ..., hetperceelis in gebruik a1s...;
(
upo
n)
-,
bi
j
g.
,
a
1
s
de
g.
het
mrde
o he oeeupied (- oneself) with (in),
brengt, nu en dan;on that -, biJdie
bezig zijn (zich bezighouden) met;
g.;on the of,bijg.van;zie ook
zie ook space c),territory,time ca).
equal c),require,rise a);ww.,ver- occur, vöörkom en; in de gedachte
oorzaken,teweegbrengen,aanleiding
komen, invallen, opkomen (v. gegeven tot.
dachte, plan; bi
j, to); voorvallen,
gebeuren, zich voordoen, aangetrofoeeasional c#j.,toevallig; nu On dan
to have - to ..., aanleiding hebben

voorkomend, occasioneel; gelegenheids...; -ly, nu en dan, af en toe,

van tijd tottijd;to transaet- deals,
nu en dan een transactie afsluiten;tahle, fantasie-, bijzettafeltje; znw.
Lgemeenz.j,extra-,noodhulp.
oeelude,af-,op-,toesluiten;fchem.)opnemen.absorberen (v.gassen).

fen worden,optreden, overköm en; a
sm allirregularity -s in the deed, er
kom teen kleine onregelm atigheid in

de acte voor;itwould - (it -s) to
m
ethat...,het wilmijtoeschijnen,
dat...;it never -red to m e to ...,het
i
s niet (geen o'ge
nblik)bijmijopgekom en om
zie ook vacancy
****)

.

ocelusion, af-, opsluiting, enz., zie oecurrence, gebetlrtenis,voorval;to be
occlude.
of frequent (eommon, eonstant) -s
oecultadJ'.,occult,geheim ;sf7m., verberveelvuldig (herhaaldelijk, geregeld)
gen, verduisteren; -ing light, intervoorkomen;ofeyery-tlay -,dagelijks
m itterend licht.
v.d; to he a daily > dagelijks v.;
oceupancy, inbezitneming, bezetting,
to be an (01) infrequent(aregular)
be
won
i
ng,
pe
br
ui
k
(
v.
pand)
;
s
i
ngl
e
-,
-, zelden (geregeld) v.; of rare -,
het door eén persoon of firm a in
zelden v.d; on the - of a vaeancy,
gebruik zijn (v. pand), zie ook
wanneereen vacature zich voordoet.

occuqation; duHng their - of the oee
''
aOn,
oceaan,wereldzee,zee Look jig.j;
ceans'' aandelen Oceana Conpremzses,zolang zij hetpand bewonen (in bezit hebben).
solidated Co.;-softim e,een zee van
oeeupant?bezitnem er;bezitter;bewoner
t
ijd;- billof Iading,zeevrachtbrief;
- l
reigllt,zeevracht;--going steam er,
(v.huls,pand),huurder,gebruiker;
inzittende;bekleder (v.ambt).
zeeschip, oceaanboot; - greyhound,

oeeanie
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snelvarend zeeschip;- lane, veel bevaren route; - port, oceaanhaven;
paeked for - shipm ent? zeewaardig
verpakt; - steam er, zte --going; traffic, zeevaartverkeer; - tramp,

zietramp steamer;zieook trade ca).
oeeanie, oceaan-.-, zee..., (/fg.) onmetelijk; - elimate? zeeklimaat,eurrent, Zeestromlng; - Voyageg,
oceaanreizen.

oehre znw.,oker;o.kleurig;Lgemeenz.j
duiten; blue -, blauwe ijzeraarde;
red -,roodaarde;yellow -,geeloker;
œœ., met o. kleuren.
oehreish, okerachtig.

oehr
telouw oehry, okerhoudend, o.achtig,oker....;- vein,o.ader.
o'eloek,(at) 6 > (om)6 uur;toknow
what-itis(/ïg.,gemeenz.j,wetenhoe
laat het is.
oeta.-gon,znw.,achthoek;adj.= -6o-

odum
an - bale,een baaldie overis;- and
even, even en Oneven; a dollar and
8om e - fent8, een d. en een paar
centen; in Som e - eornepy in een

vergeten (verloren) hoekje; an glove (boot,etc.),een enkele handschoen (schoen enz.) (waarvan de
andere ontbreekt);- hand,1oswerkm an, extra-bediende, noodhulp; to
work atitin one's- hours,erin zijn
vrijen tijd aan werken;-jobs,(allerhande,losse)karweitjes;--job mam
1os arbeider; - lots, ongeregelde
(losse)partijen;- man,zie- hand;
t
he- mam ook:wiensstem beslist(in
com missie enz. m et oneven aantal
leden); - m om ents, verloren ogenblikken; - notes,losse banknoten;num bers,oneven getallen;losse nummers (v.ti
jdschrifte.d.);at- tim es,
op ongeregelde ti
jden;- tips,hier en
daaropgevangen,,tips'';an - volum w

nal, a.hoekig; -hedral, a.vlakkzg;
- hedron, a.
vlak.
een enkel (los) deel (v. meerdelig
oetano lar,zie octagonal.
werk);zieook odds.
octane, octaan; - numher, octaan-, oddish,enigszins vreemd (
raar).
oddity! zonderling-, vreem dheid; zonkl
opc
i
j
f
e
r
(
v.
be
nz
i
ne
)
.
oetant, octant.
derlzng (vreemd)ding (iets,persoon).

oddments!zie odds and ends;Ldrukk.j
oetave,(wijnlvat (131/agallon).
wat buzten den tekst wordtgedrukt;
oetavo (c/geà.:8vo,oetv),octavo,(boek
allthemany -usedlor...,deallerhanin) octaafformaat (80); erown -,
dedingen d1eworden gebruiktvoor...
kleinoctaaf; dem i > m ediaan-o.;
odds (mp.),ongelijkheid,verschil; onlarge (royal,imperial) -,groot-o.
enigheid; voorgifti voordeel; overoetennial,achtjarig;achtjaarlijks.
oetodeeimo fajgek.:18mo),octodecimo: m acht, meerderhezd; grotere kans,
boekform aat van 18 bladen of36blz.
waarschijnlijkheid; (meest gemeenz.
per vel (
18mo).
uf/#r.:)?.
whatisthe -1,watdoethet
odonal, oetonary,achttallig.
er toe* j and ends, stukken en
oetroi, octrooi:stedeli
brokken, brokstukken, restanten,
jke cljns Lbuiten
coupons, overgebleven stukken, onEng.j.
oetuple JdJ-., achtvoudig; ZnW., achtvoud;çgœ., verachtvoudigen.

geregelde goederen;the - are that...,
dekans bestaat,dat...;the - are even

(in ourfavour),dekansen zijn gelijk
(in onsvoordeel);to beat-,onenigheid hebben (met, with); against
(
at) lon: -,tegen een veel grotere
overm acht;ook:m etweinig kans;by
all-sthebest,verreFeg (ontegenzeglijk)de beste;itiswithin the -,eris
goede 50;sixty thousand -,een goede
alle kans op.
60.000;sixty - thousand,tussen de 60 odious, afschuweli
jk,vsrfoeili
jk.
en 70 duizend; som e 100 - pounds, odiousness, afschuweli
lk-. verfoeilijk100 pounds -,een goede 100 p.;the heid.
six, de overblijvende zes (de zes odiumy haat, afschuw, verachting,
boven hetronde ofbepaalde getal); odium ; blaam .

oeularadj.,oog...,grzichts...,oculair;demonstratiom zlchtbaar (oculair)
bewijs;- witness, ooggetuige;znw.,
oculair:oog-,kijkglas.
odd,oneven;overblijvend;enkel,overMebleven (v.paar ofparen);zonderlzng,vreemd,raar;50 (an4) -,een

odom eter
odom eter, afstandsm eter.
odorilerous,geurig,welriekend.
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odorous (zdl#.),zie odoriferous.
odour,reuk,geur;(/fg.)zweem ,spoor;
to be in (faIlinto) bad (iIl) -,in
een slechtenreuk staan (komen)(bij,
with).
odourless, reukeloos.
of, van; - all booksellers, in iederen

boekhandelverkri
jgbaar;- itself,op

zichzelf; vanzelf; it stops - itsell,
het stopt vanzelf; - oneself, uit
zichzelf; there were six - them , er

waren er zes;zijwaren methun zessen; Mr Smith - London (this eity,
ete.),deheerS.teL.(alhierenz.);zie
ook a11 b),late c),old znw.
o1fa)bQ'
w.,(er)af,weg;ver,verwijderd;
afgesloten (v. gas enz.); niet goed
(vers)meer;Lgemeenz.uitdr.ljtobe-,
nietdoorgaan,van de baan zijn;uit
(uitden tijd,uitde mode)zijn;tobe
(three points) - Lbeurst.),(drie punten)lagerzijn (v.koers);they are -,
zij zijn netweg;zijzijn op hetpunt
tevertrekken (naar,lor);to be batlly
(wel1) -,erslecht(goed)aan toezijn,
in slechten (goeden) doen zijn; er
slecht (goed) afkomen;to be badly
(well) - for...,(geen)gebrek hebben
aan,slecht (goed)voorzien zijn van;
far > ver weg;to have a day -,een
vrijendaghebben;herringis-,detijd
voorharing is nu voorbij;market Lbeurst:),demarktisflauwer;amile-,
een millver(hiervandaan);-andom
af en toe, bij tussenpozen (vlagen,
buien);zie ook coupon,dividend J,
),
duty lc)en llc).
bjvoorz.,van ...(af),van ...weg,van,
uit;in de buurt van, nabij,op de
hoogte van Lscheepv.)? op zi
j van,
zij...;5% diseount- list priees: 5%
korting op de prijzen vermeld ln de
prijscourant;tosellmeat-thehooks,

oller

e) sam enst., - chance? kleine

(twijfelachtige)kans,verwljderde mogelijkheid; on the - ehanee of ...ing, op
kans van, om mogeli
jkerwijze...; t-leoloup verbleekt,verkleurd,flets,
van onnatuurlijke kleur;miskleurig
(
ook:--eoloured);(jig.jbeneden peil;
dayjvrijedag;the--goldeountries,
de nlet-goudlanden; - grade, zie quality;-hom s?vrijeuren(tijd);athours!in de vrlje uren:buiten kantoortild; - issue, zie slde issue; -lying, afgelegen; --print. znw., af-,

overdruktje)(uitti
jdschrifte.d.);ww.,
een overdruk maken van; - quality,
inferieure kwaliteit; - season, tijd
buitenhetseizoen,slappe(stille)tijd;
- shade, miskleur; -t-lshore, zeewaarts,van de kust af;two m iles shore,tweemijlen uitdekust;-size,
incourantemaat;-street,zijstraat;timw vri
je ti
jd (uren);zie verder c/zond.samenst.kzie ook posting.
ollal, afval Linz. dierlijk); (/fg.) uitschot,bocht; - ol m eat, vleesafval.
olfence, belediging; aanstoot,ergernis;

overtreding,vergrijp,strafbaar feit;
begaan, een vçrgrijp plegen; to
eom m it an - againstthe lam de wet
overtreden;to give -,ergernis (aanstoot) geven; beledigen;to take -,
zich beledigd gevoelen (over, at),
aans
toot nemen (aan,at);quiek to
take -, lichtgeraakt.
to eom mit an -, een overtreding

oflend, beledigen, ergeren, kwetsen,
krenken; aanstoot geven;schenden,
overtreden;easily -ed, lichtgeraakt;
- against,schenden,overtreden;-ed

at (by),beledigd over.
oflender, belediger; overtreder; Ljig.j
zondaar.
oflensive adj.,beledigend,aanstotelijk,
ergerlijk; hinderlijk, onaangenaam,
weerzinwekkend; offensief, aanvalvlees van den haak verkopen; an
lend,aanvals...;- smell(odour),hinallowanee - the weight,een korting
derli
jke (onaangename) geur;znw.,
offensief;to acton the -,aanvallend
op het gewicht;zteook balance ca),
duty Ic),gold c),gold standard,e.a.
optreden.
c)adJ'
.,verder,verdergelegen;vrij;zie offer c,) ww., (aanlbieden, Offreren,
verder c).
voorstellen;ten beste geven (v.opdjœfc.(gemeenz.t,afbreken (v.ondermerkinyen,opinie enz.), maken (v.
handeling, contract enz.); weg-,er
Opmer
klngen); aanvoeren (v. redevan door gaan.
nen); (uitloefenen (v. critiek); op-

o1fering
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leveren ('
V. moeilijkhedell);zie ook
offering1 to...,ook.pogen (trachten)te,willen,aanstalten maken om;
there is Iittle -inw er is weinig aanbod;- firm (till),vastaanbieden,v.
in handen geven (tot); when (as)

oecasion (an opportunity) -s, bij
voorkomende gelegenheid, wanneer
de g.zich voordoet;I wish to offer a
few remarks as to ..., ik wens enige
opm erkingen te m aken om trent..-;
tzze fi
rst sailing -ing (that -s), de
eerste scheepsgelegenheid welke zich

aanbiedt(voordoet);zieookcomment

olfiee
bod;A.Rubberswere on - at 300,A.
Rubbersgolden 300 laten;- by wire,

eabletd) -, telegrafische o.; - of
arbitration, aanbod tot arbitrage; withoutengagement,vrijblijvendeo.;
zie ook service c).
offering, -(s),aanbod (op de markt);
the m arket took all -s, de m arkt
(beurs)nam alhetaangebodene op;
light -s, gering aanbod; - day, dag
van inschrijving (op lening).
offeree (zcf#.),wien iets wordt aangeboden.
offerer,offeror(zc!#.),aanbieder.

znw., election,explanation, re-elec- off-hand, op staanden voet, op slag;
tion, resistance.suggestion, e.a.
voor de vuist,onvoorbereid,zo m aar

ca)verbind.,- by tender, bij inschrij(ineens); ongedwongen;to name -,
ving aanbieden;-ed down (Amer.), voor de vuist noem en; zie ook offtegen een lageren koers aangeboden
handted).
dan bij de vorige notering; we - oflhandted), hooghartig,korttaf),zonyou firm for reply within 24 hours,
derplichtplegingen;nonchalant,slordig, luchthartig.
wij offreren u vast voor antwoord
binnen 21 tltlr; - for sale, te offhandedness, hooghartigheid, enz-,
koop (aanlbieden;- for subseription,
zie offhandted).
de inschrijving openstellen op (yan- offiee c) kantoor,bureau; ministerie;
(
delen);-ifunsold,subjeet(to being)
vï
nz.verzekeringlmaatschappij;ambt,
tgdœ. ambtelijke) functie (dienst,
unsold,subjectto(priorrintermediate)
sale,offreren mits onverkocht (tustaak); vriendelijkheid, dienst; (gdsenverkoopvoorbehouden);-subjeet
me
enz.jwenk,,,tip'';seal ol -, zie
officialseal;term ol-,am btsperiode;
to im mediate reply, op om gaand
antwoord offreren;-Fithoutengage-

whose -s'
are at..., kantoorhoudende

te ...;the general -(s),het bedienment(subjeetto eonfirmation),vrijdenkantoor; ill -, ondienst, tegenblijvend o.
werking;to do one an ill-,iem and
bjz
nw.
,
(
a
anl
bod,
aa
nbi
e
di
ng,
of
f
e
r
t
e;
firm -, vaste offerte;this - is firm
een ondienstdoen;his kind (good)
-s,ziinwelwillendebemiddeling,zijn
(holds good, is valid) till the 10th
inst., deze o. is vast (van kracht, bemoeiingen,zieook b);Life (Fire)
Ollicw levens-tbrand-lverzekeringblijftgeldig)tot10dezer;we eannot
m aatschappi
jq private -, privékanho
l
d
(
l
e
av
e
)
t
he
f
i
r
m
(
l
e
ave
t
he
toor; - of this(newslpaper,bureau
in ton) hand) beyond Thursday
van dit blad; to give (tip) the ne
xt,wijkunnen dezeo.niet langer
dan tot Donderdag vast in handen
Lgemeenz.j,een,,tip''geven;tohold -,
in functiezijn,zitting llebben;tohold
geven;to entertain (closç with) an
(fill) an -y een ambt bekleden; to
-,opeen o.ingaan;to invite(obtain)
-s, (bij verschillende firmas's) o. keep an -, een kantoor houden; to
aanvragen (aan,by,from);to make
t
ake (assume) -, zijn ambt aanvaarden;aan het bewind kom en;to
(submit) an -, een o.doen (indietake the - Lgemeenz.j, den wenk
nen);weregretthatweeannotutilize
begrijpen (en opvolgen); zie ook
(availourselves of)your -,totonze
registered en resign.
s
pi
j
t
kunne
n
wi
j
van uw 0.geen gebruik maken;toWithdraw an -,een 0. b)metvoorz.
,atthe -,op hetkantoor,
intrekken; to be (come) on -, aanten kantore (van,of);by (through)
geboden worden,aan de marktzijn; the good (kind) -s of, door welthereis little on > er is weinig aanwillende bemiddeling (de goede zor-

offieer
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gen) van; by virtue of one's
krachtens zijn ambt,ex officioj to
retire lrom (go out of) -,ziereslgn;
to be in -, een ambt bekleden; in
functie zijn;aan hetbewind zijn;to
remain in -!aanblijven;while in -,
in functie zi
lnde;to eom e into -,zie
to take- (q);to enterupon one's-,
zijn ambt aanvaarden, in functie
treden.
r) samenst-, Actiom (ambtelijke)
missive (v.Octrooiraad);- aleney,
plaatsingbureau (v. kantoorpersoneel);- apartments,kantoorlokalen;
- appliances, k.benodigdheden; beareq ambtsbekleder, ambtenaar,
titularls;- books?zie account books;

oft
s
t
ads
we
ge
r
s'
,
ye
ar
,
di
ens
t
,
bes
t
uur
s'
1aar'
,
, zie ook i
ntimation, note c1),
e.a.; znw., am btenaar, beambte.

offieialdom,olfieialism,ambtenarij,bureaucratie; de am btenaarswereld.
officiate, een ambt (iemands plaats)
waarnemen,fungeren (als,as).
officinal, officinaal: in de apotheek
voorhanden; vglgens de pharm a-

copoea;geneeskrachtiq.
offieious, (overlgedienstlg, plichtplege
nd;op-, indringerig; (diplomatie)
officieus.
offga
ing
,open (volle)zee,(het)ruim ;to
in an -,in vollezee kom en;to seek
the-,vanhetland afhouden;tothe -,
zeewaarts, naar volle zee.

-

boy, k.-,looplongen,jongste be- oflish (gemeenz.),gereserveerd,op een
afstand.
olflift, afnemen (= innemen) van
bunkerolie,-kolèn.
o
f
f
-load (Z.-W/r.),afladen,lossen.
offscourings, offscum, afval, uitschot
(
#p
z
e
r
.
)
,
ambt
e
naa
r;
hour
s
,
k.
ur
e
n,
tijd;after - hours,na k.-,sluitingsfook jig.).
tijd;during - hours, gedurende de offsetzzzm.,tegenwicht,tegenvordering,
k.uren, onder k.tijd; - hunter,
vergoeding,compensatle Look jltr.);
baantjesjager; - manager, chef de
(zd/#.) vertrek,begin (v. reis enz.);
bureau;- requisites,ziew appliances;
ook = offshoot;vgl.set-off;- drilling,
- supplies, k.behoeften; - staff,
offset-boring (-boren):hetverrichten
k.personeel; - stool,kikruk;- work,
van boringen door een petroleum k.werklzaamheden);zTeook routine. maatschappijom te voorkomen dat
petroleum aan haar terreinen wordt
offieer, (hoger) ambtenaar; Merechtsonttrokken door een andere onderdienaar, deurwaarder; officler fook
scheepv.);-sta4rzzer.l,bestuurders (v. neming,die terreinen bezitwelke aan
Maatschappij:President,Vice-preside
haregrenzen;- printing Ldrukk.),
offsetdruk: gum mi-, rubberdruk; dent, Secretary, Treasurer enz.);
diende;- chair.bureaustoel;- elerk,
k-bediende;- expenses, k.-,bureauonkosten; - foree, zie
staff; furniture, k.meubelen; - holder

for the Crown, + officier Van

well, offset-boring; f
&zœ., opwegen

tegen, goedm aken, compenseren; justitie.
ollieialadJ'.,officieel;ambtelijk,ambts
against, zetten (stellen) tegenover;
...; -l
y, ook: am btshalve; - Aetion
thesedeliveriesnotto be - againstthe
eontraet,deze leveringen kom en niet
(Letter),zieOfficeAction;itisan in m indering van het contract;this
faet,hetstaatoffièieelvast;after(at)
lossis - by ...,ditverlieswordtgoedthe - hour Lbeurst.),na (op)heto.e
sluitingsuur; - (Priew Stock ExFemaakt door...;vgl.set off.
ehan6e)List,-quotation,o.e(beursl- ofishoot, zijtak, aftakking, uitloper,
noterlng,o.e koerslijst, lijst van o. spruit Look jig.).
genoteerde fondsen; to be admitted olfspring, kroost, nakom elingschap;
to the - List,in de o.e beursnotering
(/ïg.)resultaat,vrucht.
opgenom en worden; - receiver, olftake,afnam e;the - am ountsto 3000
zie receiver; - report,o.(
rels per m onth, de a. bedraagt
ambtelijk) bar
verslag; ookl procesverbaal; - res3000 vaten per m aand.
idence,dienst-,am btswoning;- rou- offward,zie offsl
lore (off d).
tine, bureaucratie; - seal, am bts- oft(
pcrz)u#.),zieoften;manyatimeand
zegel;- seat,ambtszetel;- weighers,
# her
haaldelijk; --recurring (-re-

olten
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peated,ete.),dikwijls(telkens)weder
terugkerend (herhaald enz.);--times
(veroud.j,zie often.
ott-en,dikwijls,vaak,menigmaal;more
than not,as - as not,niet zelden,
vaak genoeg;-times tçzeroud.l= -.
ogive (:/uœà.)ogief:spits-,kruisboog.
ogle çfzfc.,(toellonken;znw.,lonk.
ogr
e,menseneter,boeman fook jig.t.
tlnm , Ohm : eenheid van electr
.

w eer-

old

- eoat,O.J
'as,' eolourts),o.verf;

com pany,ziepetroleum company; eonservatiom ,yconservering''van den
in den aardbodem aanwezigen petroleum voorraad; - eotton, geolied linnen; - crusher, o.slager; - eup

(lecAn.), vet-, o.pot; - derriek, zie
field, p.terrein (-veld); --lired
(-firing),ziex-burning;- fuel,stookderrick; - engine, petroleum m otor;

stand;-m eter, Ohm meter.
ohm age, aantal Ohm ,weerstand in 0 .
ohm iw - resistanee,Ohmse weerstand.

o.; - heater, p.kachel; --imm ersed,
in o.gedom peld; - industry, zie pe-

oil- c)znœ.,olie;(faz.Xmer.)petroleum ;
(s),zfe- colourts)en -skints);-s,
oo
k:schilderijen in o-verf; (#eurst.),
zie - shares; erude -, ruwe olie
(petr.);luel-,brandstof-o.;mlneral

lam p;- magnate,p.m agnaat;-m am
o.handelaar,-slager; - m erchant, o.handelaar; - m eal, gemalen vee-

-, mineraal-,aard-o.; to pour - on
the 'lam es, to a44 - to the l1e

(llames) (,
/zg.),o.in hetvuurgieten;
to pour - (uplon the waters (upon
trouble; waters) (/fg.),o.op de gol-

ven gieten; - in Navigable W aterg
Aet, W et nopens de verontreiniging
van vaarwater door o.; - of eitron,
citroen-o.1'- ofeloves, nagel-o.; - of
l
avender,lavendel-o.;zieook alm ond,
bjfinancial, strike Ja),0.a.

bœœ.,oliën, (met o.)smeren,meto.
ereiden of behandelen; (in o.) inleggen;stookolie (doen)innemen;tot
o.
maken (worden); -e4 leather,
vetleder; -ed paper, geolied papier;
-ed sardines,sardinesin o.; -e4 sllk,

gewaste taf; - a persont's hand),
lemand dehanden smeren (stoppen);
zie ook wheelc).
c)samenst.,--and-eolour man (shop),
verfhandelaar (-winkel); --andvinegar lrame, olie-en-azijnstel; barrel,zfe petroleum barrel;- heam
sojaboon; --bearing, petroleum...,
p.houdend; --bearing strata, p.houdendelagen;- box Ltechn.j,olie-,
sm eerpot; - burner, zie x-burning
steam er; --burningy petroleum stokend;hetp.-stoken;--burning plant

(equipment), o.stookinrichting; -burning steamer, o.stokend schip;
-eake,lijn-,raap-,vee-,o.koek;-eake
m eal,zi6- m eal;- ean!0.-,sm eerkan;

- cloth;was-,leer-,zelldoek;--e10th

llned ease,m etwasdoek beklede kist;

troleum ;- jar,o.kruik;- lamp,p.-

koekten);- mill,o.molen,o-slagerij;nut,o.noot;- paint,o.verf,verfin o.;
- painting,o.verfschilderij;- paper,
zie bj; - press, o.pers; - produets,
zie petroleum ; - seed, o.zaad; seeptage),zieseepage;- shaleto,zie
shale;- shares, o-waarden,p.aandelen;-skim gewastetaf;o.jas;-skins,
geoliede overkleren,o.kleren; --soluble, oplosbaar in o.;- spouter,zie
spouter; - stain, o.vlek; - steam er,
p.boot,tankschip;-stone,o.
steen;stovw zie petroleum ; - switeh, o.schakelaar; - tank,zie petroleum ;tanker, zie tanker; --tight, o.dicht;
- ti
m p.blik; - trade, o.handel; -

transformer, o.transformator? trough,o.kist;- varnigh,lijnollever-

nis; - well, zie petroleum .
oiler,oliekan,-spuit.smeertoestel;olie-

man,smeerder;Lgemeenz.jpetroleumboot; (dmcr.,gemeenz.
) petroleum-

bron.
oiliness, olieachtigheid; smerend Ver-

mogen (v.smeermiddel).
(/Q-) Zalvend.
ointment, zalf,smeersel;zieook fly c).
O.K.tdmer-,gemeenz.j,inorde;-'d,in
orde bevonden, (voor accoord) afgetekend.
oka,okw Levantsgewicht (2,75lb.).
old c#j., oud; voormalig, vroeger;
oily, olieachtig, vet, geolied, olie...;

ouderwets; it is the - thing over
again, het is weer de oude geschiedenis; --age insuranew ouderdom sverzekering; --age pension, o.pensioen,-rente;--age pensioner, trek-
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oldham
vattende al
ker van o-pensioen; --established,
lerlei (uiteenlopende) zagevestigd, oud, van ouds bekend,
ken; - eontraet, leveringscontract

gerenommeerd (v.zaak);--lashloned
(-langled), ouderwets; - Lady of
Threadneedle Street fscherts.j, Bank
of England; --timw oudterwets);
- timer.iemand (iets)van den ouden
tijd (stempel);oudgediende; zie ook
handc1),standing:),e.a.;znw.,of-,
in (van)vroegeredagen;vanoudsher;
as ol -,gelijk eertijds.

waarbijdeenepartijzichverbindtom

al haar behoeften aan bepaalde producten van de andere te betrekken;
zie ook train 11.
om nilarious, veelsoortig.
om nipotencw alm acht.
om nipotent, alm achtig, -vermogend.
om nium ,totaalwaarde der verschillende fondsen welke totonderpand ener
lening strekken; - gatherum , allegaartle.

oldham ,soort grof laken.
oldness, oudheid, ouderdom .
oleaginous, olieachtig, vettig; o.hou- gn c)voorz.,op,aan,in,bi
j,van,uit,
dend.
volgens,over,betreffende;-(the)1st
oleiw olie...; - acid, oliezuur.
(01)May,-May1,op (den)ltsten)M.4
oleiferous, oliehoudend.
- andafter(from)1stMay,van 1Mez
oleim oleïne, olievet.
af,m etingang van 1 Mei;- or about
oleo,-graph,oleographie;--m argarlne,
1stMay,ongeveer1 Mei;- orbelore

(oleolmargarine;-meter, oleometer.
oligarehietal),oligarchisch.
oligarehy! oligarchie.
olive
, olljf, o.boom, -groen, -kleur;
t-leolourted), o.kleurtig); - erop,
o-oogst; - growing, o.teelt; - oil,
o.olie;- wood,olijvenhout;- yard,
olibanum ,wlerookhars.

o.gaarde.
oliver, treed-,voetham er.
olivine, chrysoliet, topaas.
Om en ZnW., Voorteken, Om en ; $<7œ.,
voorspèllen; zie ook ill-om ened.
ominous, onheilspellend; - ol good

(evil), iets goeds (kwaads) voor-

1st May, ulterlijk 1 Mei;I had no
money - me,zieaboutc);- arrival,
bij (dadelijk na)aankomst;to be theboard(eommittee),zittinghebben
in het bestuur (comité);to see the
m anager - business, den directeur

spreken over zaken; a leeture -

finanew een lezing over hetfinanciew ezen; hundreds - hundreds of ...,
honderdçn en honderden ...; -

importation, bij invoer;loss - loss,
verlies op v., het ene v. vöör, het
andere na;- opening the casw - the

easebeingopened,bijhetopenen der
kist;-reeeipt,bij(na)ontvangst;the

m arketwas firm - Kum ours of..., de
spèllend.
omissiblw uit-, w eggelaten kunnende
m arkt was vast op geruchten van...;
worden.
to hang - the wall, aan den m uur
hangen; zie ook hire znw., staff I
om ission, weg-, uitlating; verzuim ,
nalatigheid,vergissing,fout;with the
znw.,strike h),subject :),e.a.
- of, met weglating van.
bj :?
#f<z., op,er op.aan,döör,voort,
om issive, nalatig;weglatend.
verder, vooruit,gevorderd, aan den
om it, weg-,uitlaten,achterwege laten,
gang,gaande; aan de hand;aan de
overslaan; nalaten, verzuimen, verbeurt; and so -, zie and; far - in

geten (om,te,to);weeannot-...ing,
wijkunnennietnalaten...;thisfigure
has been -ted from the statenzent,
dit ciifer isop den staatuitgelaten.
om ittanee? - is no quittanee(peroud.
),
uitstel ls geen afstel.
om nibus,omnibus;- aeeount!rekening
betreffendegelden ofbezittlngen van
verschillende personen of licham en;

bill (resolution, elause), wetsvoorstel (resolutie, bepaling), Om-

theseasom verin hgtseizoen;weare

well - in June,wtjzijn aleen heel
eind in J.;we are ten years - now,
wij zijn thans tien jaar verder;the
ease is -,de (rechtslzaak isaan den
gang (in behandeling);from thatday
-,van diendagaf;thegasis-,hetgas
is aan;hetgasis aangelegd; as long
as the sales are -, zolang de uitver-

kopen aan den gang zijn;- and ofl,
zie off and on (off c,
); - to (+ ge-

on-earriage
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@nerous

meenz.),og,naar;it was thrown

the staff, iem and van hetpersoneel;

to the Iandzng-stage,hetwerd op den
landingssteiger geworpen; zie verder

(
the) - ...,theother...,deene ...,de
andere ...;deze ...,gene ...;- day,op

ajzond.samenst.'
,zieookcoupon,duty
1lc), dividend c), end c1),posting,

zekeren dag; - Hughes, een zekere

stern ll, e.a.
on-earriage, doorzending, verder vervoer.

on-carrying, - steamer, schip waarin
overgeladen goederen verder worden
vervoerd.
once,ééns,eenmaal'
,a1s(toen)eenm aal,
a1s m aar eenmaal, zodra; their ally,hun vroegere bondgenoot;- the
proposal was aecepted, ..., toen het
voorstel eenm aal was aangenom eny
@**; the deeision, - takem eannot be
revoked,wanneer hetbesluiteenm aal
is genom en, kan het niet worden
herroepen;not(never) -,geen enkel
m aal;- and agaim - or twiee,afen
toe,een enkelm aal;every - andagaim

H.;his - (and only)wish,zijn enige
ca),number c1),e.a.
b)rzze/voorz. en verbind.,to he at >
het eens zijn (met, with; over,on,
about);- by -,één vooréén;Iîor-,
ik voormij;X,for-,X bijvoorbeeld
tom maar eens iemand te noemen);
for - thing, zie thing; - an4
all, allen (gezamenlijk), ieder en
een iegelijk,als één man;- and six
Lgemeenz.),1 shilling en sixpence'
,and thesamw één enhet-tde-lzelfde;
wens,zie ook only adJ.kzLe ook hand

- another,elkander;- afteranother,
deéén VOOr,de ander naydeéén voor
deln)ander;-in six,één op dezes;or other, de (het)een ofander;-or
two,een paar,enkele;- with another,
doorelkandergenomen;taking - year

telkens weder;- more (again),nogwith another,hetene jaar door het
maals; a month (year,etc.), eenanderr (genpmen); hales of silk,
maal per maand (jaar enz.);at -,
weighzng - with another 2 ewt.balen
dadelijk,terstond;tegelijk;at - ...
and ...,tegelijk (beide)...en ...;allat
zijde, door'elkander (gemiddeld) 2
-, plotseling, ineens;for -, een encwt w egend.
same
nst.,--edged,éénzijdig,metéén
kelen keer;(for)this(that)-,(voor) c)ka
nt; --handed,m et één hand,ééndezen (dien)enkelen keer;- for all,
ééns voora1;- in a way, een hoogst
handig; --horse tdz?zcr., gemeenz-j,
arm oedig, nietig, pover, niet veel
enkelmaal,bijuitzondering;- in a
zaaks;a --horse affair (show)?niet
while,zo nu en dan,bijtussenpozen;
veel zaaks,een arm oedig zaakle; -to give ita --overtx?zzcr.,gemeenz.),
legged, met één been (poot); (/ig.)
vl
uc
ht
i
g
be
ki
j
ke
n.
oneom ing adJ'.,naderend,kom end,aanhalf,bekrom pen; --litre bottle.literstaand;znw.,nadering,komst.
oneost,zie overhead charges.

one c) een,één;een en dezelfde;een
zekere;enig;men,iemand; Lbeurst.j
f 1000 nom inaal; it is all -, het
is alles hetzelfde;it is all - to m e,

hetismijhetzelfde(om heteven);we
can offeryou somevery good -s,wi
j
kunnen er u enkele zeer goede aanbieden;the-(s)you sentus,diewelke
u ons zondt; of these tw o sets we
eould deliverthe - with ...atonce,the
other (-) in a fortnight, van deze

twee stelzouden wi
jdat met...ter-

fles; --m an..., eenmans..., door één
Persoon gedreven enZ.;--m an ftOm pany, eenm ansvennootschap;
seated, met één zitplaats; --seater,
éénpersoons voertuig enz.; --

ship eompahies,eenscheepsrederijen;
--sided,eenzi
jdig,partijdlg;--sidedness, eenzijdig-, partijdlgheid; -stage amplifier (radio), éénlamps(traqs-lversterker;--storied,van één
verdleping; --tim e, voorm alig; -timers,--trip (--way) drums,vaten

welke voor slechts één reis worden
gebruikt;--way trafliw éénrichtingverkeer.

stond kunnen leveren, het andere
over veertien dagen;like - who ..., oneness,eenheid,hetéén-zi
jn;enigheid.

gelijk iemand die...;- is always apt onerous, lastig, bezwaarlijk, zwaar,
to...,men isaltijdgeneigdom...;- of
drukkend (v. lasten), bezwarend,

onerousness
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Open

(uit)zweten; - away? wegsijpelen,
-vl
oeien;- out,doorsilpelen,lekken;
doorlaten;Lfig.juitlekken;-through,

onereus (v.bepalingen e.d.); (jur.)
bezwaard;on conditionsby no m eans
-,op geenszinsonaannemelijkevoordringen door,doordringen.
waarden.
onerousness,bezwaarli
jkheid,enz.,zie ooziness.m odderigheid,enz.,zie oozy.
Onerous.
oozy, modderig? sli
jl
terig; klam, uitonion, tli.
slaand, vochtlg.
only adJ'
.,enig,enkel;the - partner,de opaeity,ondoorschi
jnendheid,enz.,zie
enige vennoot;his(one and) - wish,
opaque.
zijn enige wens;bQ'w.,alleen,enkel, opal,opaallsteen);ook = opalineznw.
maar,slechts;pas,eerst;not -...,but opali
ne adj.,opaalachtig; opaliserend;
znw.,opaal-, lnelkglas.
(also)...,nietslechts...,doch ook ...; opa
lize, opaliseren.
- on thisunderstanding ean weaeeept
your proposal, slechts op deze voor- opaque,ondoorschi
jnend;donker,duiswaarde ltunnqn wij op uw voorstel
ter Look jig.);onbevattelijk,dom .
ingaan;itisright- (- right)beeause ope
n c1) adj.,open,openstaand;voor
iedereen o.staand; o.baar; blootgeitiseustomary,hetisalleen (slechts)
juist omdat het gewoonte is; - you
steld (aan,to);o.hartig,onverholen;
vatbaar, ontvankelijk (voor, to);
(
y
ou
-)
e
an
a
dv
i
s
e
i
n
t
hi
s
ma
t
t
e
r
,
u
alleen kunthierin adviseren;you ean
onbezet; ruim (v. wind); zie ook
openly;to keep (Ieave) an order -,
- advise (advise -),u kunt slechts
een order o.houden; to leave -,
adviseren;ithas-justeometohand,
het is eerst zoëven ontvangen;- not
o.
laten;(we leave thisquotation) ..., nagenoeg,weinig anders dan; for reply by 20th inst., (wij geven
them eerst dan;toen e.;- yesterday,
deze offerte)vast in handen tot 20
eerst(pas)gisteren;g.nog;itcamedezer,zieooksubjectc);we are - to
yesterday,hetiseerstg.gekom en;we
purehase ...,wij kunnen gebruiken
(hebben nodig,wensen te kopen)...;
s
hallbe -tooglad (pleased)to ...,wij
zullen m et genoegen, het zal ons
We are - to receive tenders for the
slechts aangenaam zijn...; voegw.,
supply of ..., inschrijvingen worden
al
l
e
e
n
(
ma
ar
)
;
t
he
y
d
o
a
l
ar
ge
bus
i
ne
s
s
,
i
ngewachtvoor,deinschrijving iso.gesteld voor de levering van; they have...,zi
jdoen grotezaken;
alleen hebbenzij...;-that...,behalve
aeeount (debt,item,ete.), o., (nog)
(ware het niet)dat....
o.staande rekening (schuld, post
onset, aanval; aanvang.
enz.);- ear(eye),o.oor (oog);an on-shore, - wind,landwaartse wind.
hand,
een vrijgevige hand;in the m arket, op de o.markt; with an onslaught, aanval, bestorm ing; these
BXPBRSPShafem adean - o'lourfash,
deze uitgaven hebben onze kas geplunderd.
''Ontarios'',aandelen New York Ontari
W estern Railway Co.
onto, Zz
e on to (on :).
onu s,

last, (verlplichtting);the

of

@*@ing lies with ..., Op rust de last
(verplichting)om ...;- probandi,- of

proof,zieproofc,).
voorwaartse beweginq;for - transmission,ter doorzendlng;bl
jw.(///t:
-s), voorwaarts, vooruit, verder;
from thattime -, van dien tijd af.
ooze znw., modder, slijk; looiwater;
sijpeling,gesijpel'
,fcf
v.,(doorlsijpelen;
onward adJ'
.,voorwaarts;- m ovem ent,

m ind,metonbevangen geest;- sale,
blanco verkoop; - secret. publiek

gehe
im; - station tx4rzzcr.l, spoorwegstation waarheen goederen franco
kunnen
worden geëxpedieerd;(with)
water,(bij)o.water;zieookcheque
è),cover :1),creditcu),policy 11:),
port Ic),question c,),shop c), e.a.
ca) verbind.,to be - for,kunnen gebruiken, reflectantten) zijn voor;it
is - to you to ...,het siaat u vrij
om ...; to he - to convidion, zich
laten overtuigen; the course that is
- t
o us, de weg die ons openstaat;

variouscourses (ways) are - to us,
er staan ons verscldillende wegen
o.;to be - to inspection, ter inzage

openahle
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(visic) liggen; .
* to the puhlic, toeganke
l
i
j
k
vo
or
het publiek; - to
reason,vatbaar voor reden; zie ook
criticism, interpretation, objection,
question ca), traffic znœ.; to be with,openhartig ziin tegenover.
b) znw.,the -, de (Let) open ruimte
(lucht,zee, veld,water,markt);in
the -,in de open lucht enz.
q)
œœ., openen; openmaken,-doen,
-zett
en;open-, blootleggen;inleiden
(v.onderwerp,rechtszaak);openen,
beginnen (v.campagne,debatenz.);
openstellen (voor het verkeer enz.;
voor, to), in exploitatie brengen;
openen'
, beginnen (v. zaak, fillaal,
fabriek,winkelenz-);openen,openstellen (v. spoorweg, stoomvaartdienst);zich o.,opengaan,qeopend
worden (voor,to);fscheepv.j ln zicht
k
rijgen (komen); zie ook opening;
on -ing,bijheto.(openmaken);the
market -ed ealm (active, ete.), de
marktopende kalm (levendig enz.);
the list of applieations will - on
M onday next,de inschri
jving wordt
M aandag a.s. opengesteld; - the
ground, het terrein ontginnen (ook
/ïg.);- a meeting, een vergadering
o.; - negotiations,onderhandelingen
aanknopen, zie ook - up; zie ook

account :a),credit ca).eye c1).
ca) verbind.,- into, uitkomen op,toeFang geven tot;these two roonzs m to the ofliee, deze beide kam ers
komen op het kantooruit;- on (on
to)alawn,op een grasveld uitkomen;
zie ook - upon; - out? openen, ontvouwen,blootleggen;zlch ontplooien,
zich uitbreiden; loskomen,openhar-

tig w orden; - out goods, goederen

operate

nen; - (up) relatlolls, relaties aanknopen;zie ook bear (bul1)account,
market ca), prospect c), vista; upon,
beginnen (te spreken) over;
this week's issue -s with ..., het
num m ervan dezeweek begintm et....

#)-s-amenst.,--air...,in de open lucht;
burning eoal,gasvlam kolen;--door
poliey, politiek van de o. deur; -eared, m et o. oren; --eyed, met o.
ogen,waakzaam ;--grown vegetables,
ete., groenten enz. van den kouden

grond; v-handed, vrijgevig, mild,
royaal; --handedness, vrijgeviq-,
mlldheid;--heartedtness),openhartlg
(-heid); --hearth furnaee, SiemensM artin oven;--m inded,onbevangen,
onbevooroordeeld;--mindedness,onbevangen-, onbevooroordeeldheid; -

work,àjourtwerk);--workstoekinge,
à jour kousen.

openable, te openen.
opener, opener;tin > blikopener.

openingadj.,openend,inleidend,eerste,
aanvangs...; - balanee, openingsbalans; - eerem ony, o.plechtighezd;
- day, O.
dag; - lines, aanhef;the m onths of the year, de eerste m aan-

denvanhetjaar;an - order,een eerste order;- price (rate),begin-,o.koers; - remarks, inleidende opmerkingen;znT.,opening; openstelling;
begln,inlelding;afzetgebled,débouche;gelegenheid,kans,vooruitzicht;
vacante plaats, vacature; (?v,
er.)
expositiev.artikelen voorhetnieuwe
seizoen; South Afriean shares had a
dull-,Z.-A .aandelen openden flauw ;
to have an - 1or a book-keeper.een
boekhouder kunnen plaatsen;-s 1or
tram p tonnage are few, naar wilde
boten is weinig vraag; at the (o1
the exehange),beginbeurs.

uitpakken;a street -ing out of Bond
Street, een straat welke van de B.S.
loopt; - a eountry to trade,een land openl
y,openlijk,openbaar;onverholen,
voor den handelopenstellen; zie ook
openharjig; zie ook custody.
door c); - up,toegankelijk maken, openness, openheid; openhartigheid.
openstellen, openen; open-, bloot- opera, - eloak, sorti
e; - glassles),
leggen,aan den dag brengen;ontgintoneelkijker; - hat, klakthoed); -

housw operatgebouw).
operate c)werken,uitwerking hebben,
veld openen; - up a new oil layer,
effectsorteren;van krachtzijn;opeeen nieuwe petroleum laag ontginnen;
reren (= een operatie verrichten en
- up new perspectives, nieuwe peraan de beurs); bewerken, teweegbrengen, ten gevolge hebben;hantespectieven Lookkgezichtspunten)opene
n (v.land);zichopenen;-upanew
liel4 ol activity, een nieuw arbeids-

operating
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oplnlon
rep,laten werken,bedienen (v.mahetresultaatderwerkzaamheden (de

chlneenz.);(fnz.X?p,cr.lexploiteren,
dri
jven; (Xzn,
er.) leiden, besturen;
(dmdr.)werken,een bedrijfuitoefenen;zieookoperating;to beoperating,
ook: in exploitatie (werking) zijn;
electrietally) -d,electrisch gedreven;
,

bedrijfsresultaten)gedurende het afgelopen jaar;to start -s, de werkzaamheden (het bedrijf enz.) aanvangen;in -,in werking,in exploitatie (bedrijf);van kracht;in full-,in

werken (ten gevolge hebben) ...; a

volle werking;to bring into -, in w
brengen;in exploitatie brengen;van.
krachtdoen worden;to come into in w . treden; to put into -, in w ,
.

beidsveld)inA.;- acountry,eerfland
(als afzetgebied) bewerken;the fae-

krachtworden;-until...,geldig (van
kracht)tot;znw.,(fabriekslarbeider,

hand--d, met de hand bedlend; this
would - to ...,dit zou er toe mede-

speeialaeeount,whieh they eannot stellen Look v. wet); in exploitatie
without our consent! een speciale
brengen; zie ook stock exchange.
rekening, waarover zl
j
z
onder
o
n
(
e
o
pe
rativeadj.,werkend,werkzaam,uittoestem ming nietkunnen beschikken;
werking hebbend, effect sorterend,
this eompany -s in Am eriea, deze
werkdadig, werk...; operatief; to
beeom e > in werking treden, van
maatschappij werkt (heeft haar artorsoperating here,dehierwerkzam e
handwerksm an.
factoren;the guarantee only -s if..., operator,operateur'(
belwerker;wieeen
de garantie is slechts van kracht,inm achine enz. bedient! bedienend
dien...;thisAetbeginsto - on X ay 1,
Persoon, bediener; tz4z. Amer.j
deze wet treedt 1 Mei in w erking.
typistte); (beurslspeculant; (Xz4cr.)

b4verbind.,it -sagainstthem (to thee
werkgever;(telegraph)-,telegrafist;
disadvantage), het werkt in hun
(telephone) -,telefonist;wireless-,
nadeel;-4 by eledrieity (hand),zie
mar
(
b conist;- forthe lall(rise),bear
c);- for a 1all, à la baisse specuulI) -,baisse-thausse-lspeculant.
leren;the new sehedule (of sailings) operose!bewerkelijk,zwaar;werkzaam,
will-from Jan.1G denieuwedienstbedrilvig.
regeling treedt 16 Jan.in werking;it opi
ate znw., bedwelmend (slaapwek-s
i
n
t
he
i
r
f
avo
ur
(
t
o
t
he
i
r
ad
vant
age
)
,
ke
nd)middel;œm.,bedwelmen;m et
het werkt in hun voordeel; the
opium (verlmengen.
seeurity -4im hetfondswaarin wordt opi
ne,alszijn meningtekennen geven,
gespeculeerd; - to everybody's satisVernàenen y V an mening zi
jn.
laction,tot ieders tevredenheid wer- opinion c) opinie
,
z
i
en
s
wi
jze, idee,
ken (v. regeling enz.); - (uplon,
m ening,gevoelen, oordeel(
omtrent,
we
rkenop;opereren;to be-d (uplon
over, on, as to, about); deskundig
for, geopereerd worden wegens.
advies (ookl expert -);opinion (of
operating,-eapital(d??zcr.),zieworking; eounsel),(eounsel's)O.,rechtskundig
advies; deelded -, besliste opinie;
- eompany,werkmaatschappijLtegenoçer:holdl
*ng Co.);- costs,expenses,
delinite -,bepaalde (vaste)mening;
expenditure (Xzzzdr.),zie working;firm > vaste (gevestigde) m.; the
ellieieney,bedrijfscapaciteit; - loss, general(prevailing,currently aeeeptexploitatieverliezen; - stall, bedieed) > deheersende m.;the general
nqnd personeel (bij machines enz.); (eurrent) - is,there is a eonsensus
zze ook ratio en theatre.
operatiom werking,in-,uitwerking;ver-

richting, bewerking, (belhandeling,
bedienlng,operatie,enz.,vgl. operate
c); speculatie; -s, ook: (bedrijfslwerkzaam heden;digging -s, het graven;sphere(field,seat)of-s,arbeidsveld,terrein (vanwerkzaamheid),bedrijfsgebieditheresultoftheyear's-s,

of - ..., m en is algem een van gevoelen...; publie -, de openbare m .;

in my (0.) > naarmijn (onze)m.,
mijns(onzes)inziens (m.i.,o.i.);in
my
humhle (poor) -, naar mijn bescheiden m .;in the - of, naar de m .
(
volgens het oordeel) van;I am of
(my - is) that ..., ik ben van m.
(gevoelen),dat...;zieook balance ca)

oplnionated
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opposition

en (
7,
4),body tz)?consider,difference
c1),divergent:dlversity,interchange,
m ean 11, obllge, e.a.
bjni
me
tfcf
zz.,to ehangeone's-,van meng veranderen;to express an -,een
oordeel uitspr
eken (over, on); to
express the - that**
*Nalszijn m.te

have (notyefjhad an - of...ing,wij
hebben (noggeen)g.gehad ...;when
(as) an - olfers (arises), bij voorkom ende g.,wanneerde g.zich voordoet;assoon asan - offers(presents
itself),zodra de g.zich aanbiedt;to

(of), zich een oordeelvormen (omtrent);to give an - (on), een m.
uitspreken (Over);to givean(expert)

to slip (slip hy,pass),to missan -,
een g.latenvoorbijgaan (verzuimen);
to let no - slip (by),geen g.laten
voorbijgaan; to take an -, een g.
aangrijpen (te baat nemen, er gebruik van maken, waarnemen);zie
ook avail fzzœ., deprive, profit è),
s
eize,utilize,wait c,),watch 1:).
opposable, tegenoverstelbaar.

kennen geven, dat ...,to form an -

-, een advies uitbrengen; to have
a high - of, een hogen dunk hebben

provide o.s for em ploym ent, werkgelegenheid verschaffen;to allow an -

van;to have no (a lom poor, no
mean) - of. geen hogen (een zeer
l
agell,geen geringen) dunk hebben
van; to hold an -, een m . toegedaan zijn;topronouneean -,een m. oppose,tegenoverelkanderstellen;zich
(oordeel) uitspreken (over,
.on); to
kanten (verzetten) tegen (ook: share a person's -, iem ands ziensoneselft
o),bestrijden;tegenwerken,
-gaan;t
egenwerpingen m aken,oppowijze (m.,standpunt)delen;totake
eounsel's-,rechtskundig advies (het
neren (tegen);-d,tegengesteld (aan,
advi
es van een advocaat)inwinnen;
to);to - strongly (firmly,vigorous'
zle ook invite.
l-y), zich krachtig verzetten tegen;
opinionated, opinionativw sti
jfhoofdig,
to,stellen (plaatsen)tegenover;-d
koppig,.eigenzinnig.
t
o,ook: in stri
jd (strijdig) met; as
-dt
o, tegenover;to befirmly -d to,
opinionatedness, stijfhoofdig-,koppig-,
eigenzinnigheid.
sterk (gekant) zijn tegen; zie ook
opium , opium .
diametricalen interest 1tu).
opossum,opossum :(bont van)buidel- opposite ad.l'.,è?
Jgz.en voorz.,tegentoverlrat.
gesteld (aan, to, from),tegenovergelegen,-staand enZ.,tegen...yOVer...;
opponentc#j.(zeld.j,tegengesteld,strijdig, tegenstrevend; znw., tegenstantegenover; Lwisk.) overstaand (v.
der,bestrijder, opposant; ook:conhoeken); daar tegenover, aan den
current.
overkant; - direction, tegentoverlopportunw gelegen, geschikt, gunstig,
gestelde richting; the instrudions
noted - eaeh lot,de bi
juist op tijd (van pas)komend (gejiedere partij
vermelde instructies;to go to the daan);(at) an - moment, (op) een
geschikten tijd (gunstig ogenblik). extrem e, in het andere uiterste veropportunism, opportunisme.
vallen;the shed - (to)theworks,de
loods tegenover de fabriek; znw.,
opportunity c) (gunstige, zich aanbie(het) tegenloverlgestelde,tegendeel.
dende)gelegenheid;ample - for..., oppos
ition, tegenkanting,-stand,opporuimschoots gelegenheid voor (tot);
if ***# n@W is yOur to @@@; indien
sitie,verzet;tegenstelling;oppositie
@**jhebt u thans een goede g.om ...;
Lin Parl.);the-,ookldeconcurrentie
at the first (an early, the earliest,
(concurrenten);toenter-,opponeren,
our earliest) -,zo spoedig mogelijk, verzet doen;to lodge an -,een oppobijdeeersteg.;zodradeg.zichvoorsitie indienen, opponeren (tegen,
against);to meetwith -,tegenstand
doet; hy first (the very earliest)
ondervinden; to offer (vigorous) -,
-,
per
(
a
l
l
e
r
l
e
e
r
s
t
e
g.
;
t
he
ope
n
t
o
them , de g.welke hun openstaat.
(krachtig) tegenstand bieden;- line,
concurrerende lijn; - trade marks,
bjmetf
zzf
zz.,toafford(give)an - ol...ing
handelsm erken,gevoerddooriem ands
(to...), iemand in de gelegenheid
stellen (de g.verschaffen)om...;we
concurrenten;in - to,in strijd met;
.
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oration
OPPKBSS
tegenover;trots; zie ook arouse en
to havethe-to...(between...),dek.
diam etrical.
hebben om...(tussen...);to leave one
oppress, onder-, verdrukken; drukken
the-of...(ing),iemanddek.laten...;

fop), bezwaren,benauwen. beklemN
.

to make one's -, zijn k.doen; to

oppression, onder-, verdrukking, enz.,
zie oppress.

take up an -, van een o. gebruik
m aken; - of purehase, recht van
koop;- period,optieduur;- business

oppr
essive,(onderldrukkend; - atmosphere, benauwende atmosfeer.

(deal),dealer,market,money,opera-

m en .

OPPPMSSOP, onder-,verdrukker.

tor,premieaffaire,-handelaar,-m arkt,
-gel
d,-speculant; zie ook attach en
lapse f
zzœ.

opprobious,smadend,smadelijk,smaad
...;L
veroud.jschandelijk.
:)ke
me
te;
V0(
0at
rZ)
.,buye
at (ri'
n)
uz
s((ju: -, te 0nZOr
opprobrium , sm aad, schande, oneer.
seller's)-,terk.
oppugn, bestrijden,in twijfel trekken;
vanden (verlkoper,in (verlkopersk.;
(zdf#.) aanvallen.
(at)ship's-.naarscheeps-k.;atthe of, ter k. van; with - to buy. m et
opt (zc/#.) kiezen, optéren (tussen,
rechttotkopen;with the - of....ook:
between;voor,for).
optie adJ'.,optisch,gezichts...;znw.,-s,
subsidiair...;shipped per s/s Iz.from
optiek.
H .with - forC.,verscheeptpers.s.L.
optieal, optisch, gezichts...; - illusiom
van H. met optie naar C.
gezichtsbedrog; - instruments, OP- optional, niet verplicht, ter keuze,
tische instrumenten.
optioneel, facultatief; to m ake -,
optieian, opticien.
facultatief stellen;to be - wità, ter
optimism , optimisme.
keuzestaan van;itis- with you (on
optimist znw., optim ist; adJ'
., optimisyo
ur part) to ...,hetstaatu vrij(te
tisch.
tlW er keuze)
,het blijft aan u overoptim istie,optim istisch.
gelaten om ...; -ly, ook: naar verkiezing.
optimize,optimistisch zijn;o.beschouwen, m aken wat er van te m aken opulence,ri
jkdom, overvloed,weelde.
valt.
opulent,ri
jk,overvloedig,weelderiq;the

houseofX,hetrijkehandelshuzsX.
optimum znw.,gunstigstetoestand (hoedanigheid enz.);ad)'
.,under - eon- or,of;(some) 60 - 7% 60 à 70;five ditions, onder de gunstigste voorsix, ook: een stuk of zes; - else, of
anders, of wel;they have not ..., waarden (omstandigheden).
option c) keuze,verkiezing;voorkeur,
(- else) they would...(gemeenz.j,zi
j
optie;rechtvan (voorlkoop;(beurst.)
hebben niet...,anderszouden zijwel..
premie,prem ie-affaire;eall-,hausse- oraelw orakel L
ook jig.j;to work the premie, p. te leveren, prem ieaf(
/
ï
g.
)
ac
ht
e
r
de schermen werken;
faire m et recht tot opvraging (in
(gemeenz.jgeld weten los te kri
jgen.
koperskeuze);double -,zieputand oraeular, orakelachtig.
call'w;put -,baisse-p.,p.te ontvan- oral,m ondeling;- evidence? m .e getuigen,p.-affaire met recht tot aflevegenis (bewi
js); - examination, m.
examen; m .verhoor.
ring ti'
n verkopers.keuze);put and
eall-,dubbele p.,p.-affaire m etrecht orangeysinaasappel;oranjet
kleur)(ig);to
tot aflevering en opvraging naar
squeeze the -,den citroenuitknijpen
keuze (metrechtom op tevragen of
(/ïg.), er uithalen wat men kan;
aan tezeggen);rightof-,voorkeur-, squeezed -, uitgeknepen c.Ljig.j; optierecht;66-deck''(scheepv.),lading
hitters, oranjebitter; --colourted),
op hetdek voorbehouden;to abandon
o.kleurtig); - peel, o.schil; zie ook
candy ww.
an
-,
een
opt
eeni
uitt
ohe
efene
n (de
erVan
afzi
en)
;t
o id
cle
at
re
-,
.

orangeade,orangeade,sinaasappellim onade.
uitoefenen;to have no - (but to...), orate, oreren.
0.

declareren;to exereise an -, een 0.

geenanderekeuzehebben (danOl'
11...); oration, redetvoering),oratie.

orator
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oratop redenaar.

order
lim iteerdeo.;urgent -,spoed-bestql-

ling;zieook advance c),futureadl.,
oratorictal),oratorisch.
orh znw.,bol, schijf;kring;afgerond
stock 11#),stop c),working :),e.a.
geheel;f
zzfc.,insluiten;(zich)ronden. ca)metww.,to book an -,een bestelorbieular,bol-,cirkelvormig,(bollrond, ling noteren;to cancel an -, een b.
afgerond.
annuleren; to eanvass (for) -s. b.n
orehard, boonagaard; -maan, vruchtentrachten teverkrijgen;to colleet-s,
kweker, boom gaardenier.
orehardist, zie orchardm an.
ordain, verordenen, bepalen, beschikken.

ordeal(/ïg.),vuurproef,beproeving.
order c1)znw.,rang-,volgorde;klasse,
soort;ordening, regeling,schikking;
bevel,lasttgeving)Look:-s);vonnis;
ordetlijkheid),zieook orderly;bestelling (op, lor), order,opdracht,instructie, com missie;eonll
*rm ation of
-,orderbevestiging;pointol-,m otie
van orde;- in Couneil, + M gemene

Maatregelvan Bestuur;-(s) ol the
day,agenda(p.vergad.ègeœ.:agenda);
this seems to be the - olthe day,dit
schijntaandeo.van den dag tezijn;
to pass to (proceed with) the - of
the day,overgaan tot de o.van den
dag;the - ol events. de loop dergebeurtenissen;to aeeom modate onesell
to the new - ol thingw zich aan den
nieuwen toestand aanpassen;- book,
order-, com m issieboek; - eheque,

cheque aan order; - form (sheet,
slip).bestelbiljet-,formulier; - instrumentts),orderpapier,papier aan
o.;- paper,agenda (e.vergad.kgeœ.:
agenda);ook = - instruments.
ca)
metadj.,addtional-,ziesupplementary -; huyin: -, kooporder; digeretionary -,blanco (ongelimiteerde)
o., vertrouwens-o.; 1or the sake of
gqod
hz
gher-,
(lowe
voor
r) -s
de
,de
goede orde; the
hogere (lagere)
standen;ineomlng -g,binnenkomende o.s;large > grote bestelling;it is

a Iarge (strong! tall) - Lgemeenz.),
dat wi1 nogal lets zeggen (is geen
bagatel,isnietmis);liberal-,flznke
o.; Iimited -, gelim iteerde o.; the
natural- (o1things),de natuurlijke
gangvan zaken;an opening (a start)
-, een eerste o.; repeat -, nabestelling; selling -, verkoop-o.;supple-

m entary -,na-,aanvullingsbestelllng;
trial -, proef-o.; unlim ited -, onge-

b.n opnem en;to eonfl
-rm an -, een
b. bevesligen; to entrust an - to,

een b.gunnenaan;toexeeute(1ulfil)
an -, een b.uitvoeren; to expedite
(the exeeution of) an -! (de uitvoering van)een b.bespoedlgen;tokeep
-, orde houden;to obtain an -,een
b.krijgen;to passan -,eea b.doen
(toekomen)(op,for);to place an >
een b.plaatsen (doen) (bij,with);to
presson with (presson,hurryup the
exeeution of)an -,haastmakenmet
(de uitvoering van) een b.;to put
an - in hand (intowork,towork),zie
put in (into,to);we have reeeive;
-s to ...,wijhebben order om...;to
repeat an -, een nabestelling doen;
to restore -, de orde herstellen; to
seeure an -, een b. bemachtigen

(verkrijgen); to solieit -s, om b.n

verzoeken; zie ook com plete ww. en
com prise.

c4)metvoorz.,accordingto(eonlormably
to.agreeably to,asper)your-,volgens uw bestelling; by > op bevel
(last); by -: J. Smith, per order,
namens het Bestuur (v.vereniging
e.d.):J.S.;hy - of,op last(order,in
opdracht)van;bijbeschikking van;
by - and lor aecounto1,op order en
voor rekening van; contrary to -s,
tegen de instructies; the vessel will
rtain
f
irstqallatCalaisfor -s to as.eeta
her lm al destination (
c/gdà-. lais
f
/o),hetschip zal eerst C. aandoen,
ten einde aldaar instructies te ont-

vangenvoorzijnverderqbestemming;

in -,in orde,accoord,Juist;in volgorde;ook:aan de orde;in alphabetical
-?in alfabetische volgorde;in bad -,
nletin orde,in wanorde;in good > in
goede orde;in good - and eonditiom

gped geconditionneerd;in proper -,
ln goedeorde,ordelijk;toarrangein
proper -, op orde leggen;in short (dmer.),onmiddellijk,op korten termijn;it wm be in - 1or you to ...,

orderliness

orient

wij gaan er mede accoord dat u..., orderliness, ordelijkheid,
orderly.
u handeltjuistdoor...;to flnd in -,
accoord bevinden; to put in -, in orderly,ordeli
jk,geregeld;ordelievend;
orde brengen;you were quite in - in
bin, (straatlvuilnisbak.
holding the m atter uP, u deedt er ordinal
, - (number),rangtelwoord.
volkomen juist aan, de zaak nOg ordinance, ordonnantie; Linz. Amer.j
aan te houden;in the - given, in
verordening.
de aangegeven volgorde; in (the) ordinarily, gewoonli
jk, gemeenli
jk, l@n
- of,in volgorde van,naar;in the den geWonen gang van zaken.
ofdate,inehronologieal-,naartijds- ordinary adJ'.,gewoon;fine- (quality),
orde;in - that,opdat;in - that we
goedordinair;- business,zfctransact;
- m eeting, gewone (
may wire them ..., opdat wij hun
algemene) verkunnen seinen...;in - to, ten einde;
gadering;- shares (stock),g.
e aanthe experim ents would eost them
delen; am bassador in -, g. gezant;
som ething of the - of f 100, deze
nothing (something) out of the -,
proefnem ingen zouden hun een f 100
(nliets ongewoons; zie ook creditor,
kosten;the goods on -, de bestelde
partner,seaman;znw.,(het)gewone;
(in bestelling zi
jnde) goederen; to
ordinaries fbeurst.j,zie - shares.
,
place on -,bestellen (bij,with);out ordination, ordening, rangschikking'
of -,in wanorde,niet in orde,ordeook = ordinance.
loos;in het ongerede; defect;to get ordnanee, geschut.
out of -, in wanorde enz. geraken; ordure,drek,vuil,vui
ligheid (ook fig.j.

zie ook rule bj; to -,op (volgens) ore Ir erts; (/ïg.) metaal,goud;highbe
stelling;op maat(v.kleding);B/L
grade (rich) -s,rijke e.n;low-rade
to -. orderconnossement; dœ um ents
(lean) -s, arme e.n; - of sulphur,
to -,htukken aan order;m ade outto
>,gesteld aan order; to our own -

zwavelerts'
,- cake,e.koek;- erusher,
e.stam pm olen; - deposit, e.laag.

fajgek.:o/own),aaneigeno.;tothe- ore II,ore:Scandinavische munt (1/1c:
of,aan deo.(ten name)van;payable
kroon).
to the - ofX (to X or -),betaalbaar organ,orgel;orgaan fookjig.),werktuig;
orgaan:blad,tijdschrift;- builder,
aan
de o. van X (aan X of o.);
payable to -, ook. aan o. luidend;
orgelm aker.
zie ook callto4theship isunder-s organdie, organdie, organdy: soort

m ousseline.
organie, organisch, bewerktuigd;
ehem istry, o.e scheikunde; an
b4 f
lzf&'., ordenen, regelen, schikken
Lveroud-);gelastenyopdragen,bevelen, whole, een o.gelleel.
verordenen; bestellen (bij, from); organism, organism e.
laten komen (van,from ; naar, to); organization, organisatie; inrichting
as -ed, volgens bestelling; the
(v. administratie enz.); factory my
governm ent -ed the letters to be
fabrieksinrichting (het inrichten
opened (that the letters should be
ener f.).
opened,Am er.:thelettersopened),de organizatory, organisatorisch.
regering liet de brieven openm aken; organize,organiseren;inri
chten (v.adto be -ed to pay..., veroordeeld worministratie, fabriek enz.); zie ook
den tot betaling van; when -ing
company c);organizing powers,organisatietalent.
quantities, bij bestelling van grote organi
zer, organisator.
hoeveelheden; - about, com m anderen;- awap wegsturen,gelasten heen organzi
nq,organsijn-,kettingzijde,zijte gaan;- baek,laten terugkomen;den kettinggaren.
forward,zie callforward;- out,zie 'w oriel,- (window),erkertvenster).
away; the m en were -ed out, den orient adJ'.' oosters; schitterend, stram annen werd gelast te staken; zie
lend;opgaand (v.zon enz.en jig.j;
for X, het schlp heeftlast gekregen
om naar X te vertrekken.

ook ahead c) en :).
Engels H andelswoordenboek

znw., (waardebepalende) glans van
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parel;oosterse parel'
,ww.,oriënteren,

ostentatlon

rangement Un the show-wfndow),
(
z
i
c
h)
naar
he
t
Oos
t
e
n
r
i
c
ht
e
n;
(etalagelversiering; - art, ornamenonesell, zich oriënteren.
tiek; - painter, decoratieschilder; Or
ient, (het) Oosten (Oriënt).
writing,schoonschrijven.
oriental adJ'., oosters, oriëntaal; znw-, ornamentation,versierinq,ornamentiek.
Oosterling.
ornatw (kwistig,te)verslerd;bloemrijk
orientate,zie orient f
zzfc.
(v.stijl).

orientation, oriëntering.
oroide, goudkleurige alliage van roodorilice, opening, m ond.
koper en zink.
origin.oorsprong,begin,af-,herkom st'
, orotund,luidklinkend,gezwollen, bom oorzaak,hetontstaan;eertilieateof-,
bastisch.
certificaat van oorsprong,bewi
jsvan orphan zzLo
zœ.
wees
ok,:-e
d).; Jg/'., ver#veesd,
herkomst;country of -,land van o.
W eeS...
(herkomst);ofEnglish -,van Engel- orphanagw verweesdheid; weesinrichsen o., afkomstig van E.; van E.e
ting.
afkomst; olliee of Ny kantoor van orpim ent, operment, koningsgeel, geel

afzending (aanvraag enz.);plaee of
-,plaats van herkom st; to have its
im zijn o. vinden in, ontstaan
door'zie ook rebate 1.
ori-gœaladj.,oorspronkelijk,origineel;
ly, oorspronkelijk,aanvankeli
jk;eypital (stoek), oprichtingskapltaal;
zze ook port lg); - warrant, eerste
handsceel;znw.,origineel,(het)oorspronkelijke,oorspronkelijk stuk.
ori6inality,oorspronkelijkheid;origina-

Arsenicumsulfaat (verfstof).

orris, - root, vioolwortel.
orseille weeds, orseillemos:soort korstm OS.

orthodox, a m erehant of the - stam p,

eenkoopmanvandenoudrnstempel.
orthor aphietal), orthograflsch, spellingts)....
orthography, orthografie;(juiste)spelling.
oseillate, slingeren, schommelen (ook

llteit.
/
tml
#.l)e,n,
gesos
lin
ylleerrden.
wordenLjig.j,ftechn.j
originate,voortbrengen,doen ontstaan,
cl
in het leven roepen; they -4 the oseillatiom slingering:enz.,zieoscillate.
sehem e, het plan ging van hen uit oscillator (
electr.),osclllator;(radiojzen-

(werddoorhen ontworpen);originating point (#mcr.),station (kantoor)
van pfzending;- from (with,from a
person),af-?herkomstigzijnvyn;-in,
ontstaan tvoortspruiten) ult, zijn
oorsprong nemen uit;oorspronkelijk
kom en uit;thefire -d in thehold,de
brand begon (ontstond)in hetruim ;
theplan -d with the governm ent,het
P
1an ging van de regering uit.
onginatlom voortbrenging, enz., zie
originate;oorsprong,ontstaan, her-,
afkom st.

der;trillingverwekker.

oseillatory,shngerend,enz.,zieoscillate'
,
slinger..., schom m el....
oscillograph, oscillograaf: toestel om
electr.trillingen te registreren.

osier znw., rijs, teen; - hed (holt),
griendthout); - work, mandewerk'
,
adJ'
.,tenen;zie ook bottle lc).
osmium,osmium tmetaal).
ossifieation,verbening,enz.,zie ossify.
ossily, (doen) verbenen (verstenen),
verharden Look jig.j:
ost
ensibility, ogenschilnlijkheid, enZ.,
zie ostensible.
ostensible, ogenschijnlijk (slechts)
schijnbaar,voorgewend,voordeleus
ge
daan enz.; fveroud.) in het oog
lopend, zichtbaar; ostensibly, ook:

originator,(eerste)ontwerper,schepper,
bewerker,geestelijke vader;beramer
(v.plan)iverspreider(v.geruchtenz.).
Orleans,Orleanspruim ;orleanststof).
orlop Lscheepv.),koebrug.
zoogenaam d;- agent,strom an.
ormulo,(artikelen van)verguld brons.
ornam entznœ.,ornam en-t,versiersel,sie- ostensi
ve,(duidelijk)aantonend,ostenraadLookjig.);çf
zfc.,(verlsieren,tooien. sief; ook = ostensible.
ornamental,(verlsierend,terversiering ostentation,(uiterlijk)vertoon,pralerij,
dienend, ornam enteel, sier..-; - ar-

ostentatie.

ostentatious
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out
ostentatious, pralend,pralerig,bluffe- ottomanH,sterk geribdewollenjaponrig; in het oog lopend, ostentatief.
stof;halfzijden garneerstof.
ostraeism , verbanning, uitsluiting, ought 1, - to (+ gemeenzij,moeten,
ostracism e.
(eigenlijk) behoren, dlenen te;
ostraeizw verbannen,uitsluiten.
they - to see that...s zijmoetslten
ostreieulture, oesterteelt.
inzien,dat:..;you - tn?tl to have

ostrieh, struisvogel; - farmting), s.done it, giJ hadt het (nlet) moeten
doen.
kwekerij; - feather! struisveer; ought II, zie aught.
poliey,struisvogrlpolltiek.
ostriehism ,zie ostrlch policy.
ounce (c/gcà.:oz., mv.ozs),ons (1/1:
otheradJ..,bl
jw.enznœ.,ander;nog een, Eng.pond).
nog (meer);anders;theX Co.and -s ours?de (het)onze;van ons;abusiness
fnend of -,een zakenvriend van ons;
(jur.),deM ijX c.s.;some...or> de
- ofthe 7th inst.(zc!
(het)een ofanderte)...;some (the)
#.),onsschrijven
van 7 dezer'
, - is a tim e of de-s, eniqe (de) anderetn); for this
Keas@m 1.
f l@r n/ > Om deze reden
pr
ession, onze tijd is er een van
alleen reeds; the
day, onlangs,
m alaise.
dezer dagen, qar) - than (lrom), oust, uit het bezit stoten (
van, of);
(geheel) verschillend van (anders
verdrijven,uit-,ontzetten (uit,van,
from); verdringen,er uitwerken; dan);for PRKPOSPS - than @*@; VOOr
andere doeleinden dan...;to assum e
from the market, van de m arkt
no responsibility - than 1or...,gben
(verldringen.
(slechts)verantwoordelijkheidopzich ouster (jur.),uit-,ontzetting;-suit,eis
tot ontzetting.
nemen (dan)voor...;zieverderajzond.
samenst.;zieook every,none,one a) outc,)(er)uit,(er)buiten;op;om ,uit;
en b),party, side c,) en ca), way
uitlgeblust,-gedoofd);uitde mode;
:),e.a.
niet meer aan (het bewind)' uitotherwhenee Lzeld.),van elders.
yekomen (v.boek,geheim);in bloei;
otherwhqre Lzeld.),elders.
lust-1zojuistverschenenl(v.boek);
the latest thing -,het allernieuwste;
otherwhxlets) Lveroud.),op een anderen
tijd.
(
on)thevoyage-,(op)deuitreis;to
otherwisw anders,anderszins,op andere
be -,hetm ishebben,zich verrekend
wijze;not - ..., anders (overigens)
hebben,ernaastzijn;staken,in staniet...; the piekling er - preserving
king gegaanzi
jn;tobefar-(in one's
of meat, het pekelen of op andere
s
ur
mi
s
e
,
e
al
c
ul
ation),hetgeheelmis
hebben;these ligures are not far -,
wijze conserveren van vlees; the
advisability or - of..., het alofniet
dezecijferszijn ernietvernaast;we
wenselijke van (om)...; - we shall
are f 23 -,wijschietener f 25 bij
in;to he f 25 - iq one's ealculation,
be obliged to...,anderszullenwijgezich : 25 verrekenen;ports lying far
noodzaakt zijn...; his - alertness,
de oplettendheid welke hem a.ken-, (verlafgelegen havens; the river
m erkt; the - com plete series, de
is -, de rivier is buiten haar oevers
overigens volledige serie;an - Sensible m an, een a. toch verstandig
m an; zie ook rather'
, --m inded,van
een ander gevoelen,andersdenkend.
otiose!totnietsdienend,nutteloos,ovfr-

tolllg;(zcd#.)nietsdoend,lui.

otiosity,otioseness, nutteloosheid,enz.,
zie otiose.
ottar, zie attar.

otter,ottertbont).
otto (o1roses),zieottar.
ottoman 1,ottomane (sofa).

getreden;the tide is -,hetis eb;to
be outto **
*;erop uitzijn,heterop

gemunt hebben..., zie ook c2); to
remain - (v.stakers),blijvenstaken;
- and aAay,verreweg;- and -,door
en door,helemaal,verreweg; --and-

out, volslagen, echt,degelijk,voortreffelijk;aarts...;-East,(ginds)inde
Oost;-here(there),hier(daarginds)
(inhetbuitenland);afriendofmineatthieago,eenvriendvan.mi
j(ginds)
in C-;.voyage e'@nd hom e, heen-.en

out-aet
580
outermost
terugreis,uit-en thuisreis;toinsure brand,ziekte);uit-,losbarstingqopand hom e,heen en terug verzekeren;
roer; on the - of the war, biJhet
uitbreken van den oorlog.
zie ook hand (z1);zie verder ajzond.
Scrzzcngf.

ca).verbind., - at sea, op zee,buitengaats;to be - for,uitzi
jn op,erop
uit zijn om ,zie ook J,
1);- of,uit;
buiten'
2zonder;m ade - of,gem aakt
van (ult);200 - of 1000,200 op de

outbuilding?bijgebouw.
outburst,ultbarsting Look jig.j.
outeharge (
#osfœ.),rembours.

outelass, overtreffen, ver achter zich
laten.
out-elearanee, uitklaring.
1000;to be - of an artiele, een ar- out-elearer, beambte belast m çt de
behandeling der ''out-clearings''.
tikel niet m eer voorhanden hebben,
er doorheen zi
jn;to be - ofit?ook: out-elearingts), (vçrzending der) door
m iddel van het ''Clearing-llouse''te
niet meer meetellen, er uit zljn;verrekenen cheques enz. op andere
of eash, niet (slecht)bijkas,zieook
money bj;- oleuriosity,uitnieuws- banken; vFl.in-clearingts).
gierigheid; - of doors, buitenshuis; outeom w ultslag, resultaat, gevolg.
erop znw., aan de oppervlakte
--of-doorts), zie outdoorts); - of out
komende aderoflaag,vindplaats;het
hours, buiten de gewone uren;
--of-poeket expenses, --of-poekets,
aan dendagtredendaarvan;(/fg.ookj
resultaat; œœ.,aan de oppervlakte
contante uitgaven,ver-,uitschotten,
kom en.
Zte ook pocket c) znœ.; - of towm

uitde stad;--of-the-way,afgelogçn; outery znw., (luid,heftig) protest,ge-

schreeuw,misbaar;ioraisean -,luid
protesteren (tegen, against), groot
(gemeenz.j, incourante fondsen; zie
m isbaar m aken; œœ., overschreeuverder way d); - of work, zonder
W en .
werk;--of-work,cdj.ywerkloos;znœ., out
dare,tarten,trotseren;m eer durven
werkloze;to have to be - of one's
dan.
working eapitalfora long time,zijn
bedri
jfskapitaallangen tijd moeten outdistanew vöörkomen, (ver) achter
missen; zie ook consideration #), out
zi
ch laten Look jig.).
do, overtreffen, de loef afsteken,
court cz),date llc),orderc4),place
overvleugelen; ook: afmijnen (op
cz),repair 11znw.,stock llca),e.a.;
to be - with a person, ruzie m et
veiling);-oneself(one'sown doings),
iem and hebben;to haveit- with him ,
zichzelf overtreffen.
het met hem uitvechten.
outdoor, buiten...,van (voor)buitenshuis;voor (in) de open lucht;ookL
bj znœ., uitlating Ldrukk-j; (Xmdr:)
buiten hetParlement(gevoerd enz.);
nadeel, gebrek; at -s tdzzàcr-l, zTe
-s,buitentshuis),in deopen lucht;to
odds;zieook in c).
out-aet, overtreffen, de loef afsteken,
have - oeeupation, zijn bezigheden
ongewoon; --of-the-way seeurities

het winnen van.
out-argue, verslaan (
in discussie).
outage,gat,uitlaat;uitgelopen hoeveelheid tuit vat e.d. gedurende trans-

buitenshuis hebben; - oflieial, beam bte van den buitendienst; the -

staff,de (beambten van den)buitendienst; - workers, thuiswerkers; --

grown? van den kouden grond.
port).
outbalanee,zwaarderwegen dan (/fg.), outerad).,buiten...,buitenste,uiterste;
overtreffen.
uitwendig;-ly (ze!#.),aan den buitenkant;- garm ents,bovenklederen;
outbid, hoger bieden dan, opbieden
harbour (basin), buitenhaven; tegen; (/fg.) overtreffen, de loef
olliee, kantoor van het personeel;
afsteken.
o
ok:
wachtkamer; - possession, buioutboard,buitenbqords Ladj.en bQ'
w.l.
tengewest; - wear (X??zdr.), zie
outbound,op de ultreis (v.schip).
garm ents;zie ook fringe;znw.,doos
outbrave, trotseren, het hoofd bieden;
e.d.welke een aantalpakjes bevat.
(in moed enz.)overtreffen.
outbreak, (het) uitbreken (v.oorlog, outerm ost, uiterste,buitenste.

outfaee
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outfaew van zijn stuk (in verlegenheid)
brengen, braveren,trotseren.
outfall, uitwatering,afvoerkanaal,

mondting).

output
schot;to reduee the - for fuel, den
postbrandstofverminderen;to go to
a vast -,zeergroteonkosten m aken.

outlier,forens;wat gescheiden (verre)

outfield, afgelegen veld (
igtvan hetgeen waartoehetbehoort;
terrein), af- lkl
gelegen grond van boerderij; (
ip op enigen afstand van het
/ïg.)
watvaltbuiten degewonegedachtenland.
sfeer'enz.
outlet,uitgang,uitweg Lookjig.j;afvoerkanaal,-buis,m onding;afzetgebied,
outfit,uitrusting;(mental) -,y,geestem arkt, débouché; to find an - 1or
lijke bagage''; - allowanee, vergoeding voor uitrusting; -ting shop
eapital,een bestem m ing vinden voor
kapitaal.
(establishment, business), kleding-

magazijn.

outlineznw.,omtrek,schets (ook jig.);
-s,ook:hoofdpunten,-lijnen (/ïg.);in
(broad) -,in hoofdtrekken,in grote
outllank (jfg.),beetnemen.
(ruwe)trekken,in dehoofdzaken;to
outflow, uitstrom ing,-vloeiing, -storsketch in - = f
'
fzûf7.,(in omtrek,in
ting; afvoerkanaal;- of gold,goudbredetrekken)weergeven (schetsen)
uitvoer,wegvloeiing van g.
Look jig.j, een ruwe schets geven
outfly,sneller vliegen dan,voorbijvlievan;aftekenen;as -d above, gelijk
gen;(/fg.)overvleugylen.
hierboven weergegeven (geschetst).
outlivw langer leven dan, overléven;
outgeneral (/fg.),te sllm af zijn.
outgo f
'
fzf
JJ.,vlugger (sneller)gaan dan, te boven komen.
achterzich laten Lookjig.);znw.,zie outliver, langstlevende.
outgoings.
outlook, uitkijk;kijk;gezicht;(voorluitzicht;a narrow -,een bekrom pen
outgoing adJ'., uitgaand (v. schepen,
blik;the Am eriean trade > de voorbrieven);vertrekkend (v.trein);afuitzichten van den Am er.handel;to
tredend,vertrekkend;uittredend (v.
deelgenoot);znw.,uitgang,(het)uit- be on the - for,uitkijken naar.
gaan; uitvloeisel; -s, uitgavetn), outlying,afgelegen,verwijderd,buiten
...;- di
(onlkosten.
strict, buitenwijk.
outgrow, over het hoofd groeien, te outmanoeuvrw te sl
im af zijn, vergroot worden voor;groeien uit;ovem
schalken.
leven,te boven komen;the m em her- outm ateh, overtreffen,de baas zi
jn.
ship outgrew the actom m odatiom het outm easure, overtreffen (i
n
gr
oot
t
e).
ledental werd te groot voor de be- outm ost, zie outerm ost.
schikbareruim te;to have long -n the outnumber,i
n getalovertreffen,talrijpioneer stage, het pioniersstadium
kerzijn dan;tobe-ed,in deminderreeds lang voorbijzijn.
heid zijn (blijven).
outgrowth, uitwas, uitgroeisel; (/fg.) outpaew vöörkomen,achter zich laten
uitkomst,resultaat,product.
çook jig.jàvoorbijstreven.
outhauler Lscheepv.),uithaler.
outport,bulten-,voorhaven;(ïn Eng.j
outhouse, bijgebouw.
elke haventstad) behalve die waar
outing, - flannel, licht flanel
hethoofddouanekantoorgevestigd is
voering,pyam a's enz.
(n1. Londen); ook: uitvoerhaven;
London and the -s,L.en de overige
outlandish,zonderling,vreemdtsoortig),
uitheenls; afgelegen.
havens.
outlast,langer duren (duurzamer zijn, outpour(zdî#.)f
zzo?
.,(zich)uitstorten,uithet langer volhouden)dan.
gleten; -ing, uitstorting; ontboezeoutlaw znw.,vogelvrijverklaarde;f&'œ.,
ming;znw.,uitstorting.
vogelvrij verklaren, buiten de wet Output,productie,opbrengst(v.fabriek,
stellen Look jig.).
landbouw, mijnbouw); Ltechn.) veroutlay œfc.(zcI#.),uitgeven,besteden; mogen,(nuttig)effect,rendement;
eapaeity, verwerkingscapaciteit.
znf
zz., uitgavetn), (onlkosten, veroutfitter, leverancier van uitrustingen;
- '
s shop, ete.,zie outfit.

outrage
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outspread
outrage fcf
4,
..,beledigen,smaad aandoen;
x,leaf; -S, ook.
' dek-,buitenbladen
schenden,geweld aandoen,m et voevan riem papier;50 atthe (very) -,
ten treden; znw., grove belediging
50op zijn (allerlhoogst;from (the) -,
van buiten;influencelrom -,invloed
(van,upon),smaad;vergrijp,gewelddaad,aanranding (van,upon).
van b.;to open the door from -, de

outrageous, beledigend, schandelijk,
deuraan deb.zijdeopenen;onthe -,
gewelddadig,ergerlijk,buitensporig. van b.,b-op; - in, zie inside out.
outrageousness,(het)schandelijke,enz., b)bQ'w.,buiten,van(naar,daar)b.,b.op;
zie outrageous.
- and in,van b.en van binnen;- of,
outrank, (in rang)staan boven;overzie c); (gemeenz. oj Amer.j, b. (en
treffen,voorbijstreven.
behalve),afgezien van.
outreaeh,verderreikendan,overtreffen. c) voorz.,buiten;- Holland,b.Nederland; - the offiee, b. het kantoor;
outride,voorbijrijden,achterzich laten;
teboven komen;Lscheepv.jdoorstaan
m anufadumers - the ring, b. het
syndicaat staande fabrikanten; zie
(v.storm).
outrigged, voorzien van ''outriggers''. djoa
ok
ovi
dJ'.pr
,bui
tnce
ens,te,
sphe
re,e.a.
buiten...,van b.,b.out
hrigger Lscheepv.),papegaaistok,uitouder, dove jut; boot met ,,-s''; staand; uiterste, maximum ;
address, adres op de enveloppe; Ltecltn.)arm,drager,kraanbalk.
outright bQ'
w., dadelijk, op staanden
ealtllipers,kromme passer; not an
voet,op slag,op de plaats;helem aal,
- ehanee, niet de minste kans; the
totaal,volslagen;openlijk, ronduit,
- estim ate, de uiterste raming; onomwonden;(zc!#.)rechtstreeks;to
leaf, dek-, omblad (v. sigaren); buy - Lbeurst. oj Amer.), contant
ma
rket (zl?xcr.), markt voor niet
officieelgenoteerde fondsen;- m easkopen;wetold them so-,wijhebben
hethun ronduitgezegd;adj.,volslaurem ent, buitenwerkse m aat; gen, totaal; onomwonden; (zeI#.)
paekagets), buitenste verpakking; rechtstreeks.
person, firm , etc., zie outsider; ouki
val. voorbijstreven, overtreffen, securities(#mdr.),nietofficieelgenohet winnen Van.
teerdefondsen;-steamers(tonnage),
outrun, harder lopen dan? achter zich
schepen welke niet aan (tot) het
laten Look jig.jt voorbljlopen; ontconcern of het kartel behoren; lopen;overschrilden;voorbijstreven; work, zie outwork; - worker, zie
- all competition, alle concurrentie
outworker; - world, buitenwereld;
zie ook broker.
slaan;- one'sexpenses(inz.Amer.j,
zijn kosten niet goedmaken;- one's outsider? buitenstaander, oningewijde,
ineom e, op te groten voet leven; ''outszder''@
t
he
s
t
o
r
m
L
s
c
h
e
e
pv
.
j
,
de
n
s
t
or
m
ont
out
sit, langer (blijven) zitten dan,
lopen.
bl
ijven zitten tot na,langer zitting
outrush, uitstrom ing.
hebben dan.
outsail, sneller (verder) zeilen (varen) outsize,buitengewoongrotemaat(groot
dan,voorbijzeilen,-varen.
nummer), ongewone (incourante)
outsell, meer of tegen hogeren prijs
m aat.
.

verkopen dan;m eer opbrengén dan. outskirts? uiterste zoom , grens, rand
tm tset?aanvang,begin;atthe -sin het
fook /tg.),buitenwijken,,,zelfkant''.
begln,bijdenaanvang,aanvankelijk; outspeed, in snelheid overtreffen.

atthevery -,reedsdadelijk (in ftet
be
gin); from the (very) -, right
l
brom the Yy reeds dadeli
jk,van het
egin (meet)afaan.
out
shine,in glansovertreffen Lookfig.j;
in de schaduw stellen.
outsidec)znw.,buitenzijde,-kant;(het)
uitwendige,buitenste;uiterste;
ook=

out
spend, - one's means, boven zijn
inkom en leven.
out
spokently),ronduit,openhartig,oprecht.
outspokenness, openhartig-, oprechtheid.
outspread œœ., uitspreiden; ad)'., uitgespreid.

outstanding
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outstanëng adJ'.,uitspringend,-stekend;
uitstaand, onbetaald, onvereffend,

achterstallig;(nog)onafgedaan, onuitgem aakt; opvallend, in het oog
springend,saillant,bijzonder;toleave
-, laten (uitlstaan; the 1000 bbls
eement - against this order, de van
deze order nOg openstaande 1000
vaten cem ent; account,uitstaande

@5reK
P
a
r
gl
b
ui
t
ga
ande
l
a
di
ng'
,
mef
n)
.
reight, heen-, uitvracht'
, - garm ents,bovenklederen; - m ail, uitgaande post; - rate, vrachttarief
voor de uitreis, uitgaande vracht'
,

- voyage, uit-,heenreis;bi
jw.,zie

outwards; --bound, op de uitreis,
uitvarend ;zie ook outwardly; znw.,

uiterlijk (voorkomen); r?zp.. uitervordering,onbetaalde rekening (van
lijkheden.
crediteur ofdebiteur);thefulfilment outwarëy, uitwendig, uiterlijk, naar
of- eontrads,hetafdoen (nakomen)
(van) buiten; the cases arrived vanlopende contracten;- debente es,
intact,dekisten waren bijaankomst
uitstaandeobligaties;-debts,debts-,
van buiten onbeschadigd (in goede
uitstaande vorderingen; - feature,
conditie).
hoofdeigenschap, -krnmerk, voor- outwards, naar buiten, buitenwaarts,
uitwendig; invoices -, uitgaande
naamste bijzonderheld; meest vermeldenswaardig ofop den voorgrond
facturen;zieook clear#a),clearance,
tredend feit; of - importanew van
enter c),entry 11:).
buitengem een belang;as long asthe outwear, ver-,uztsli
jten;doorbrengen,
loan is -,zolang de lening uitstaat;te boven komen;langer duren dan.
positions Lbeurst.j,lopendeposities;- outweather,doorstaan (v.storna).
questions,aanhanl
gigekwesties;znw., outweigh, zw aarder wegen dan, een
tegenwichtvormen voor,méérgelden
-% uitstaande (achterstallige)vordedan;the eosts of the suit far - the
ringen (rekeningen, bedragen), onvereffende posten.
am ountinvolved, de kosten van het
outstly, langer blijven dan; - one's
geding overtreffen verre het bedrag
timw te lang (overzijn tijd)blijven. waarom het gaat.
outstep, overschrijden.
outwit, te slim af zijn, overtroeven,
outstretch, uitstrekken, -spreiden;
verschalken.
outwork, thuisarbeid.
qsoms) overschrtden.
outstrip, voorbijstreven, achter zich outworker, thuiswerker.
laten, overtreffen,overvleugelen.
ovaladj.en znœ.,ovaal.
outtalk (
zc/#.), omverpraten, over- ovem oven;Dutch -,braadoven.
bluffen.
over c) voorz., over, boven Ltegenst.:
outthrow (zcJ#.),(het)uitwerpen;(het)
rt
da
(gcunder); over-.-heen; meebe
ren;
ffende,
uitgeworpene.
meenz.oj Amer.)over,
outtop, uitsteken boven Look /ï
g.), aangaande; Lbeurst.j l/aa van f 1
overtreffen.
(boven de notering); - and above,
out-trade,de loef afsteken,overvleugeboven en behalve; - f 20,m eer dan
1en (v.concurrenten).
(over de) f 20;to lose money - it.
outturn znw., zie output; ook: uitval:
ergeld bi
j verliezen;you havebeen
hetuitvallen;we trustthatthe - will
a long tim e - it,ge hebt erlang over
gedaan;wehavetaken aIotoltrouble
befully uptosample,wijvertrouwen
- i
datde partijeven goed za1uitvallen
t(gemeenz.),wehebbenerheelwat
a1s het m onster; - sample, uitvalm oeite voor gedaan; - the letter,
boven (aanhethoofd van)den brief;
monster;fcf
c.(zdf#.),produceren.
outvalue, in w aarde Overtreffen.
deliveries have shown an improveoutvie,voorbijstreven,hetwinnen van. m ent - the m onth, de afleveringen
outvote,overstèm m en;to be -d,in de
zijn gedurende deze maand vooruitgegaan;ean you stay - W ednesdayt
l,
minderheid blijven.
outward ad)'.,uitwendig,uiterlijk,buikuntge tot na W .blijven (den W .
ten...,buitenwaarts; uitgaand, heen
overblijven)?; (alI) the world -, in
...; - ap
(over,door)degehelewereld;allthe
pearance, uiterlijk (voorko-

overabound

overeolour
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year -,hctgehelejaardoor'
,zlcook overbear, doen zwichten,overweldigen,
druk uitoefenen op, om verwerpen,
name ca),signatllre,e.a.
winnen, overtreffen; zie ook
b) bl
jw..(er)over'
:voorbij,afgelopen; over
overbearing.
omver;(daar)glnds;al te; tx4rzldr-l
z.o.z.; all -, geheelen al,op en top, overbearing, aanmatigend, laatdunkend; -ness,aanm atigend optreden,
zieook a11c);so iteame about,the
m eeting -,that...,zoo gebeurde het,
arrogantie.
dat, toen de vergadering afgelopen overbid, te veel bieden; meer b. dan;
was,...;E 20 and -, f 20 en daarhoovertreffen.
Ven (meer);six months and *ZeS overboard, overboord; to throw -, o.
m aanden en langer'
,and som ething -,
werpen Look jig.j;zie ook wash c).
en nog iets meer (daarboven); the overboil, te lang laten koken.

season is-,hetseizoen isvoorbij;the
strike is -, de staking is geëindigd;
twiee -,tweemaal(achtereen);- and
-again tzlrzldr.:-and -);telkenswederk- again,nog eens,Opnieuw;-

agam st, tegenover, in tegenstelling
m et; to represent the debenture
holders - against the eompany, de
obligatiehouders tegenover de m aats
chappij vertegenwoordigen; - in
Am enca, (ginds)in A.;when Xr X
was - herelast week,toen de heer X
verleden week hierwas;- there,daar

ov
erbold,alte vrij-,stoutmoedig.
overbridge, overbrugging.
overbrim, överloperl; lopen (vloeien)
OVer.

overbuild, te vol bouwen, te veel
bebouwen.

ove
rburden,overlâden (ook Iig-t;to be
-ed,hetoverdruk hebben,overbelast
zijn.
overtbusy,(het)overdruk (hebbend),al
te druk.
overbuy (onesell), te veel kopen;
overboughtm arket,m arktwelkeniets

m eer kan opnem en.
(-ginds);not to be - partieular, het
nietzo (alte)nauw nemen;not-well, over-eapitalization,overkapitalisatie.
niet al te best; zie verder ajzond. over-eapitalize, overkapitallseren.
samenst.è zie ook buyer, seller, overcare, te grote zorg.
subscribe.
over-careful,(a1) te zorgvuldig enz.
c)znw.,overschot.
over-carriage, (het) te ver vervoeren.
overabound,alteovervloedig zijn;- in overcast ww., verdonkeren, verduisteren,versom beren; te hoog aanslaan
(with),overvloed hebben van.
(schatten);omnaaien;znw.,te hoge
overabundanee,overmaat,(al)te grote
overvloed.
schatting; c#j., betrokken (v. d.
overabundant, (al)te overvloedig.
lucht).
overeautiom (al) te grote voorzichtigoveraet, overdrijven,chargeren.
heid enz.
overage ta4?zzcr.l,overschot,teveel.
over-agio, extra-agio.
over-cautious, (
al)te omzichtig enz.
overallznw.,stofjas,(morslkiel, werk- overeharge ww., overlàden, te zwaar
pak; m v. ooà: over-, werkbroek;
(belladen;te veelberekenen,teveel
bQ'w.,length -, totaallengte,lengte
belasten (debiteren);overvragen;Over hetgeheelgem eten;to measure
by f 1,f 1 te veelberekenen; znw.,
overlâding, te zware (bellading;te
-,
O
ve
r
de
ge
he
l
e
l
e
ngt
e
(
br
ee
dt
e
)
m eten.
hoge berekening enz.; overvraging;
(het)teveelberekende(gedebiteerde);
over-anxiety,(al)tegrote bezorgdheid.
strafport.
over-anxious, (al)te bezorgd.
over-applied for, zie over-subscribed.
overcheck tdrzzcr.l,- one'saeeount,zie

overareh, overwelven.
overdraw .
overawey ontzag inboezem en, im pone- overcheque, cheque voor een te hoog
ren,intimideren.
bedrag.
overbalance ww.,het evenwicht (doen) overcloud, bewolken, verdonkeren.

verliezen;zwaarder wegen dan (ook overcoat, overjas.
overeolour,testerk kleuren Linz.jig.j.
jig.j;znw.,overwicht;surplus.

gverf/D:e
OferfoDle

585

overfull
had reeds in 1938 metverlof m oeten
gaan;the extension islong -, de uitbreiding had reeds lang moeten

W(?
3W
r?
..,overwinnen, te boven
moeiliikheid, bezwaar,
crisis,gevaar),onlervangen (v.bezwaar); Lintrans.j overwinnen; c#j.,
plaats hebben; - account (eoupon,
overmand, verslagen, aangegrepen,
etc.),achterstalligerekening (coupon
overmeesterd (door,with,by).
enz.); items, (reeds) vervallen
over-eommitment?(hetaangaanener)al posten; - letters, te laat bestelde
te grote verpllchting (verbintenis),
(bezorgde)brieven;-market,(markt,
noteringen voor)herverzekering van
(het) te zeer overstelpt zijn met
orders;zie ook over-extend.
schepen welke over tijd zijn; the
over-eonlidenee, (a1) te groot V0rsteamer (train) is -, het schip (de
trouwen.
trein)is overtijd,had reeds blnnen
over-eonfident,(a1)te vertrouwend.
moeten zi
jn;zieook due cu).
overerop,(doorroofbouw)uitputten. over-employment,- ofmoney,te ruim
overerow d,overlâden;overvflllen;-ed,
gebrulk van (het)geld.
ook: overvol; in -ing num bers. in over-entry, te hoge (douanelaangi
fte.
overestimate znw., te hoge schatting
overgroten getale.
overdevelop, te sterk ontwikkelen
(raming); f
zzfc., te hoog schatten
(ramen),overschatten.
(Ph0t.).
overcrust, overkorsten, m et een korst overexeite, te zeer opwekken enz.
overexeitement,te groteopwinding enz.
bedekken (overtrekken).
overdo,overdrijven,te ver drijven,te overexert,te zeerinspannen;- onesell,
zich te zeer inspannen.
ver gaan (in, met); te gaar koken
(braden enz.); afmatten, te veel overexertion, bovenmatige (te grote)
vergen van; -ne, overdreven; overinspanning.
gaar;afgem at,afgewerkt.
overexpenditure, (het) te veel (meer)
overdose znw.,(a1)te grote dosis;ww., uitgegevene;- on originalsand ions,
een te grote d.toedienen.
overscllrijding deroorspronkelijktoegestane uitgaven.
overdraft,(het)overdisponeren;bedrag
dat overgedisponeerd is,debet (ont- over-exportation, (het) op te grote
schaal uitvoeren.
staan dooroverdisponeren),ln rekening-courant voorgeschoten som ;to over-expoSe, over-, te lang belichten
allow -s, voorschotten verlenen in
(Ph0t.).
rekening-courant.
over-exposure, overbelichting Lphot.j.
overdram overdri
jven, te zwart af- over-extend, - onesell (one's eommitschilderen; - one's aecount (with a
ments), te zware verplichtingen op
zich laden.
bank),overdisponeren,zijn rekening ove
r-extension, vgl.over-extend.
(bijeen bank)overschrijden;toallow
a eustom er to - his aceount,ook:een overfall, overlaat.
cliënt een voorschot in rekening- overflow f
zzf
,
c-,(doen)overstromen (ook
courant verlenen; -n aeeount, rekejig.j;overlopen,-vloeien;- itsbanks,
ning-courant waarop overgedispobuiten deoeverstreden;(ehock-llull
neerd is; to be -n to the extent of
to -ing,totoverlopenstoevol,over-,
devol;znw.,overstroming;(het)
f100,f 100debetstaan (v.bankrek.). boor
overlopende, -vloeiende; overloop
overdress, overjapon.
Look: - pipe); (grote) overvloed; overdrivw te hard aandrijven,afjakkevalve, stortklep; - meetinw na-,
ren, beulen.
overdue, te laat,overti
jd (v.schepen, nevenvergadering voor degenen die
treinen?wisselsenz.
geen plaats hebben kunnen kri
jgen.
);vervallen,achterstalllg;the delivery of these voods overfreight znw.,overvracht'
, ta4?'
zzcr.l
has now been - for three weeks, de
goederen welke over zijn (zonder
levering dezer goederen is thans
vrachtbrief of merk); f
,
f7œ., Overvrachten, -beladen.
reeds drie weken over ti
jd;he has
been - for furlough sinee 1938 hij overlull, al te vol.
kom en

-
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overnight
tlver<t)
overgo, achter zich laten,overtrefferl.
lelling van f 10.000 te veelstukken
overgovern, te zeer aan voorschriften
worden uitgegeven.
binden; heersen over.
overlabour, overwèrken,teveel (
lang)
overgovernm ent, vgl. overgovern.
laten werken;tezorgvul
dig(peuterig)
overground, bovengronds (c#j.).
bewerken?te veelwerk besteden aan.
overc om groeien over, begroeien; te overlandadl.,overland (
gaand);-mail,

grootworden (voor),overhethoofd

groe
ge
gri
oe
en;
id.-n, ook'
. uit de kracht

o.mail(-post);- routw landroute;by
the- route,overland;bQ'
w.,overland.
overlap ww.,gedeeltelijk bedekken;over
(elkander) heenvallen, in elkander
grijpen,zichgedeeltelijkmetelkander
dekken (ookjig.j;gedeeltelijk samenvallen (met);znw., overslag,over-,
uitstekendgedeelte;Ltechn.ookjover-

overgrowth,teweligegroei;(/ïr.)overvloed, uit-, aanwas,toenemlng.
overhang œœ., hangen over (
boven);
(/W.)boven het hoofd hangen,(be)dreigen;overhangen,uitsteken;znw.,
overhangend (ui
tstekend) gedeelte. lap.
overhaul ww.,nazien (
v.schepen,ma- overlay œwz.,bedekken,-leggen,-kleden
chines enz., ter reparatie), onder
(met, with); znw., bedekking, behanden nem en,grondig onderzoeken
kleding; dek-, tafelkleedje e.d.;
(nagaan),inspecteren;(ip,
z.scheepv.b
bovenmatras Look:- mattress).
inhalen; (jfg. ook) achterhalen; - overleal,aan ommezijde,ommestaand,
aeeounts,rekeningenopnieuw nagaan;
hierachter;subjectto the eonditions
olsale given -,onderde omm estaand
znw., (het) nazien enz.,inspectie;to
verm elde verkoopvoorwaarden.
want a thorough -,grondig nagezien
naoeten Nvorden.
overlie, liggen op (over), bedekken;
overhead bQ'w.,boven (hethoofd);adJ'., zie ook mortgage a).
bovengronds; - eharges (expenses), overlive,overléven,langerleven dan;in
algemene (bedrijfslonkosten, vaste
leven blijven.
onkosten; - priee, prijswaarin alle overload znw.,te zware belasting,overonkosten zijn begrepen; - railway,
belasting Lookelectr.j;œœ.,overlâden,
ete., bovengrondse spoorweg enz.;
overbelasten;zie ook market ca).
rlook,overhethoofd zien,vergeten,
znw.,-s,zierw charges (expenses). ove
niet letten op;door de vingers zien;
overhear,bij toeval horen,opvangen,

afluisteren.
overzien; uitzien op; het opzicht
houden over.
overheat,te heetm aken,oververhitten;
-e4 steam? oververhitte stoom .
overlooker, Opzichter.
overhom s,zTe overtime znw.
overlyLAmer.,Schotl.,Ierl-jalte,over-..,
overhoused,te ruim behuisd.
buitensporig.

rmanned Lsclteepv.j,met te grote
ove
r-importation, (het) op te grote ove
schaal invoeren.
bem anning.
over-indebted, ke diep in de schuld
stekend.
overindulge, te veel toegeven (aan).
over-indulgenee,(al)tegrotetoegeefli
jkheid.
over-insurance, te hoge verzekering.
over-insurw te hoog verzekeren.

overm any, al te veel.
overm aster, overm eesteren.
overmateh znw., overm acht,m eerdere;

to be an - for= œœ.,de baas zijn,
overtreffen, m eer dan opgewassen
zijn tegen.
over-m easure, over-, extra m aat, toe-

gift;- allowancw korting voor overever-issue œfc., te veel uitgeven (in
m aat.
omloop brengen)(v.aandelen,bank.,(a1)teveel;bQ'
w.,(a1)te
biljetten enz-);znw-,(het)te veeluit- overmueh adJ'
veel(zeer);notpartleular-,nietalte
gegevene(inomloop gebrachte),(het)
te veeluitgeven (in omloop brengen), kieskeurig enz.;zngz.,teveel.
te groteuitgifte;to preventa possihle overnightbQ'
w.,gedurendeden(vorigen)
- ol the f 10.000 debenture loan,
na
cht
,
de
n
nacht (avond) te voren;
znw., de vorige nacht;adJ'.,van den
voorkomen,dat er van de obligatie-

(IVPKP&SS
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vgrigennacht(avond);-loan(beursq.j,
éendagslening;-money Lbeurst.t,ée'ndagsgeld,den vorigen namiddag geleend geld hetwelk binnen een etm aal
m oet worden terugbetaald.

ove
rpass,gaan(treden)over,oversteken;
overslaan,over het hoofd zien;overtreffen,te boven kom en;overtreden,
schrijden;-ed,zie overpast.
overpast, voorbijtgegaan).
overpay, te veel betalen; te hoog bezoldigen;teruim belonen(vergoeden);
- a Ioss (cssur.),een tqhogeschade-

vergoeding betalen;- its value,m eer
dan de waarde betalen.

overshoot
elauses overriding the existing ones,
nieuwe clausules welke de bestaande
te niet doen;overriding eomm ission,
provisie aan agenten e.d. over leveranties enz. aan door hen aan-

ge
brachte cliënten; Lassur.) superprovisie.
over-rigged Lscheepv.j,tezwaargetuigd.
overripe, overrijp.
overrule, de overhand hebben (over),
overheersen,overstèmmen;(jur.)verwerpen, vernietigen; to be -d, ookl
in de minderheid blijven,overstemd
worden,m oeten zwichten;overruling,
ookL allesbeheersend.

overpayment,(het)teveelbetalen,enz., overrum overschrijden; overstromen
zie overpay; te veel betaald bedrag
Look jig.j,overstelpen (met,with);
enz.
fdrukk.)doen verlopen;-the points,
overpeopled, zie overpopulated.
doorden wisselrijden;tobe - with,
overplus,teveel, (llet)meerdere;overoverstelpt(overstroomd)wordenmet;
schot,rest,surplus;overm aat;stille
the plaee was - with mice,het wem elde er Van de m uizen.
uitslag, overwicht; Ldrukk.j overvellen, -bladen.
Oversea Jd/'. en bi
J'w.j overseas bi
jw.
overpopulated, overbevolkt.
(soms GdJ'
.jyOver Zee,OVerZeeS,Van
overpopulatiom overbevolking.
(naar) overzee; -s editiom lI1ëtilA erp@Wer, Overm annen, -Weldigeny
editie; - places, plaatsen O **;
stelpen; -ingtlyl, overweldigend, possessiom overzeese bezitting; -stel
pend.
shipments, zendingen naar o.; -(s)
overpressr e,(al)tegrote(zware)druk; trade, o.handel; ook: grote vaart;
- ol work, overlading m et werk,
-s traffie. verkeer0.:o-verkeer.
overgrote drukte.
overseasoned,- wood, overjarig hout.
overprint ww.,drukken op,bedrukken oversee, overzien; het opzicht hebben
over,het toezicht houden op.
met; te donker afdrukken (phot.);
znw., opdruk;overdruk.
overseer,opzichter,inspecteur,fabrieksoverproduee,te veelproduceren (trans. meester,Ldrukk.jfactoor.
oversell, m eer verkopen dan m en kan
en intrans.j.
overprodudiom overproductie.
leveren;boven den prijs verkopen;
duurder verkopen dan; oversold
overproof, boven de proef (normale
m arket, m arkt waarop m eer is versterktç) (v.alcoholischen drank).
handeld dan leverbaar is.
ove
r
pr
o
vi
d
w
wi
t
h,
t
e
r
i
j
ke
l
i
j
k
voo
r
z
i
e
n
Van.
oversensitive, overgevoelig.
overrate, overschàtten; te hoog aan- overset œœ.,doen omslaan;ç
lig-tin de
slaan.
war (van streek, van zijn stuk)
overreaeh, verder reiken dan; beetnebrengen; Ldrukk.j te veel zetten;
men, bedriegen,te slim af zi
jn; znw.,(het)te veelgezette.
oneself,te verreiken Look jig.),zich oversew, overhands naaien.
boven zijn krachten inspannen;het overshadol, overschaduwen Look jig.j,
in de schaduw stellen,een s. werdoelvoorbijstreven,teslim willenzijn.
overrent, een te hoge huur berekenen
pen op.
overshoe, overschoen.
voor (aan).
override,ter zijdestellen,zich nietsto- overshoot,(hetdoel)voorbijschieten;ren aan,metvoeten treden;(weder) the mark (/ïg.),hetdoelvoorbijstrete niet doen; - one's eom missiom
ven;- oneself,zijn neus voorbijpraten,zich vergalopperen,te vergaan.
buiten zijn bevoegdheid treden;new

overshot
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overshot,- mill (wheel), bovenslags(waterlmolenl-rad).
overside,overboord;boordvrij;free Lajgek.: f.o.s.), vri
j van boord
(overboord),boordvrij,francolichter;
to discharge(takedelivery) -,lossen
(
in ontvangstnemen)overdereling;
delivery,boordvrije levering.
oversight,abuis,vergissing,onoplettendhe
id;(zef#.)toe-,opzicht;through an
(on the part 01),door een abuis
(van).

overtop

aanvoeren;- onesell(with goods),te

veelinslaan'
,znw.,tegrote voorraad.
OverstKain (
J7f
&.,te Zeerinspannen,OVer-

spànnen;(jig.joverdrijven,te breed
ultmeten;znw.,(al)te groteinspan-

ning, overspanning.
overstrung, overspànnen, geëxalteerd;

kruissnarig (v.piano).
emissie,
over-subseribe,overtékenen (v.
lening); -d three times, driem aal
voltekend.
over-subseription, overtékening (A
r.
oversolieitous, overbezorgd enz.
emissie).
oversolieitude, overbezorgdheid enz.
over-supply, te groot (overgroot) aanover-speeulate, te zwaar speculeren.
bod, te grote aanvoer.
over-speculation,te grote speculatie.
overt, opentlijk), openbaar, duidelijk
overspend,-(oneself).teveeluitgeven,
(aan het licht tredend); market op te groten voetleven;the orl
*ginal
(jur.),openbare markt.
sanetion will be eonsidepably over- overtake, zn-, achterhalen; overvallen,
verrassen; meanwhile these rum ours
spent,het oorspronkelijk gevoteerde
have been -n by the factw dezegebedrag zal aanzienlijk worden overschreden.
ruchten zijn inmlddelsdoorde feiten
achterhaald;the ship WaS -n by a
overspill,(het)teveel,overtollige;overbevolking.
ltorm ,het schip werd dooreen storm
belopen.
overspread,overspreiden,zich verspreiden over.
overtaker tx
4zzzdr.l, extra collo, door
overpakken ontstaan.
overstaffed,te veelpersoneelhebbende,
m et te veelpersoneel.
overtask, te veel Vergen Van, te veel
overstate, overdrijven; te hoog op-, werk opleggen.
aangeven; grossly -tl, sterk over- overtax, te zwaar belakten (te zware
dreven; - one's case, te veel bebelasting opleggen); te veel vergen

van (iemands krachten enz.).
overdrijving' te hoge overthrow œœ.,omverwerpen Look/f4.),
ten val brengen;vernietigen,te nlet
opgave (aangifte).
doen; znw., omverwerping, val, onoverstay,langerblijven dan;employees
abroad -ing their eontraets, emdergang, nederlaag.
ployé's in het buitenland die daar overthwart bQ'
w., overdwars, in de
langer werkzaam blijven dan den
dwarste;voorz.,dwarsover;tf
gdrou#.l
duur van hun verbintenis; - the
(tegenlover; f
zzûf
7., kruisen; (/ïg.)
dw arsbom en; adJ'., dwars ç
ma
he
ste moment
ook jig.).
( rket,nieteeo
nppa
rtijui
te
verlkopen;
lang vast- overtim e znw.,overuren;bLJw.,to work
houden (totdeprijzen zijn gedaald);
-,överwerken,overtijdwerken;-is
being worked in som eof thefaetories,
- one'stime,te lang blijven.
in enige der fabrieken wordt overgeoverstep, overschrijden (fnz. jig.j; one
'
s
a
ut
hor
i
t
y,
z
i
j
n
be
voe
gdhe
i
d
o.
;
werkt; c#j., - hours, overuren; the bounds (mark), te ver (de
gfjods (Xm&r.), niet tijdig (bij de
perken te buiten)gaan;ifthe risht
douane) aangegeven goederen.
eure be -ped ever so Iittle, indlen overtone,overstèmmen; (phot.jeen te
de vereiste bew erking ook m aar iets
donkere tint geven,te d.afdrukken.
w eren.

overstatement,

te lang duurt.
overstoek f
zzf
zz.,van te groten voorraad

over-tonnage, te groot aanbod van
scheepsruim te.

(al te ruim) voorzien,te groten v. ove
rtop,uitsteken (-groeien)boven,te
boven gaan, zich verheffen boven
inslaan;overlâden (met,with);- the
m arket,de m arkt overvoeren,te veel
Look jig.j.

overtrade
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OX
overtrade,zaken doen op te groteschaal
firm ,dezefirm aishem grotesom men

(boven zijn middelen of de behogften);overtrading,ook:overspeculatle;
overproductie.
overture,(inleidend)voorstel,inleiding,

s.;we - youraddresstorwijdanken

uw adres aan;I - itto him that ...,
ik heb het aan hem te d., dat...;zie
verder owing; zie ook grudge znw.

owinw verschuldigd (zijnde),tebetalen;
the amount - (by them),het (door
overturn œf
&'.,omtverlwerpen (ookjig.j, hen) verschuldigde bedrag; to pay
doen mislukken; (doen) omvallen, alI that is -, alles betalen wat nog
-sl
aan; te gronde richten; znœ., om verschuldigd is; - to, te danken
verwerping enz.;zeld.= turnover.
(wijten,toe te schrijven) aan; Lals
overvaluation, te hoge schatting
voorz.jtengevolgevan,door,wegens;
it is largely - to hisrefusalto ....het
(taxatie).
Overvalue çpf
z7.,te hoog schatten (taxekomtgrotendeelsdoorzijnweigering
om ...;- to theirhaving to...,doordat
ren,aangeven);AnW.,Over-,te hoge
eerste stap ; to m ake -s, avances
doen.

waarde.
ZJ
i*m oeten ...; - to this, hier-, daaroverweening, aanm atigend, arrogant;
door.
overdreven.
own 1,eigen;a house ofone's Yyeen e.
overweigh, zwaarder wegen dan; te
huis;our - m ake, ons e.fabrikaat;
zwaar wegen; z. drukken OP.
order-,toour-order(c/geà.:o/own),
aan e.order;it has a value allits-,
overweightznw.,overtgelwicht,tegroot

(zwaar)gewicht,overmaat,doorslag,

stilleuitslag;(
./
fg.ookjoverwicht;adJ'.,

boven hetgewicht;the Ietter is -,de
brief IS te zwaar (boven het g.);
luggage, bagage boven het toegestane g.; +W'., -ed, overbelast.
overwhelm , overstel
pen (met, with;

door?onder,by);verplqtteren,overweldlgen;an -ing majomty,een over-

weldigende m eerderheid; -ed with
orders, overstelpt metbestellingen.
overwork znw., ovyrwerk; (
het) overwerken, overm atlg werk; het over-

werkt zijn;f<rm.,te veel(hard)laten
werken;zich overwerken;Ljig.jtever
uitspinnen (uitwerken).

het heeft een zeer bijzondere (e.)
waarde;to eomeby one's-,krijgen
wat iem and toekom t; on one's Lgemeenz.j,op zijn e.houtje (gelegenheid); zie ook come into,hold ca),
way c),e.a.
own II, bezitten, hebben, in bezit
(eigendom) hebben; erkennen, toegeven;Am eriean -ed,in Am erikaans
bezit; - oneself eheated, erkennen
dat men beetgenomen is; to be
-e4 by, behoren aan; the vessel is
-ed in Rotterdam,het schip behoort
in R .thuis; - that, to, to ...ing, zie

co
nfess; - up Lgemeenz.j,bekennen,
opbiechten; -ing eompany, m aatoverworm afgedragen, versleten; uitschappi
j-eigenaresse;zieookforeignc,
)
geput; afgezaagd.
en state #).
overwrought,overspannen;(/ïg.)tezeer owner,eigenaar;(ship)-,reder;the-s,
uitgewrrkt;- with details,overladen
ookLde rederi
j;- and eharterer,verm et details.
vrachteren bevrachter;(at) -'srisk,
voor risico van den eigenaar; -over-yeared wine,overjarige wijn.
driver, eigenaar die zelf chauffeert;
over-zealous, alte i
jverig.
oviform ,zie ovoid.
zie ook m anaging en residence.
ovoid, eivorm ig. - coal, -s, eierkolen. ownerless,zonder eigenaar;onbeheerd.
rsht
hip,
owe, schuldig (verschuldigd) zijn (v. owne
(-rec
) eigendomtsrecht), bezit

geld, dank, eer enz.), te danken
(0P, of); Lsoms) rederij;zie
hebben (aan);schuldten)hebben;the
ook pass ca).
amo
unt they -, the amount -4 by ownery (zcI#.),rederij.
them,zieowlng;- largely,grote som - OX tr
/zç
/.@Xen),OS;- fence,Aie OXe:;men schuldig zi
jn; - a person f 5,
gall, ossegal (voor reiniging,bijhet
iemand f 5s.zijn;Iargesumsare -d
s
childeren, en in de pharmacie);
- hi
dw ossenhuid; -tail, ossestaart.
him (he is -d large sums) by this

paek
oxalate
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oxalate,oxaalzuurzollt;- olpotassium , pachyderm (
/t'
g.),dikhuidig qersoon.
zuringzout.
pachydermatous (jig.),dikhuldig.
pacifiw vreedzaam , vredelievend, veroxalie aeid, oxaal-, zuringzuur.
oxer,sterke om heining m et sloot,voor
zoenend;f<pacifies'',aandelen Pacific
Vee.
Railway Co.;the Pacme (Ocean),de
Stille Zuidzee;-ally, ook: op vreedOxlord,-gray (mlxture),soortdonkerzame wijze.
gri
jzestof;-Indiapaper,dun,stevig, pae
ilieation, bevrediging, enz-, zie
ondoorschi
jnend drukpapier;- shirtpacify; vredestichting, pacificatie;
9ng (suiting),Oxford; - shoes,lage
ook: vredesverdrag.
rijgschoenen,molières.
paeificator,vredestichter.
oxidate (zef#.),zie oxidize.
paeifieatory,vredestichtend,bedarend,
oxidation, oxydatie.

oxidw oxyde;red -, o.rood; red - ol

eopper, koperrood;- of iron (lead),
ijzer-tlood-loxyde.
oxidizable! oxydeerbaar.
oxidization (z&J#.),zie oxidation.
oxidize, oxyderen.
oxidizer, oxydeermiddel.
oxo, vleesextract.

kalmerend,verzoenend,vredes....
paeifier, zie pacificator.
paeilism , pacifisme.
paeilist, pacifist.
paeily, bevredigen, kalm eren, doen
bedaren, sussen; tot vrede brengen,
pacificeren.

paek c) znw.
;baa
, pak,
l (wol
bunde
:240
l,ll
b.
as;
t;spel
(kaarten)
meel:
lassen; --ealeium light, kalklicht;
280 1b.); Lgemeenz.j bende, troep,
-gen, zuurstof, oxygenium ; ook:
hoop;(iee) -,pakijs;the total- ol
bleekpoeder; -genate, -genize, m et
Canadata4z?zdr.l,detotalehoeveelheid

oxy,--aeetyieneweldinp (het)autogeen

zuurstof verbinden; -genation, verbinding m et zuurstof; -genous, z.houdend,z....;-hydrogem knalgas-..;

geconserveerdelevensmiddelen in C.;
- anim al, lastdier; - e10th, zie
packing c10th; - horse! lastpaard;

hydrogen blow pipe, k.blaaspijp;
hydrogen gas! k.-, hydro-oxygeengas;-mel,honlngazijn.

house (zcJ#.),opslagplaats,pakhuis;
o
ok
= packing house; ice, pakijs;
-m an, m arskram er; - needle, zie

-

oyster, oester; - bank, o.bank; - hed,
o.bed; - eulture, o.cultuur; - farm,

packing needle; saddle, pakzadel;
- thread? pakgar
en.

f
armer,larming,o.kwekerij,-kweker, b) ww.,(lnlpakken: emballeren, ver-t
eelt; - fisher, o.visser; - lerk,
pakken;ta4??zdr.llnmaken,conserveo.vorkje; - knife, o.mesje; - man,
r
en (v.levensmiddelen);(zich)samenpakken; dicht opeenpakken; zich
o.handelaar; - shell, o.schelp.
ozocerite, ozokeritte), ozokeriet,aardlaten (inlpakken;bepakken,-laden;
volproppen, -stoppen (met, with);
was (ongezuiverd),vgl.ceresin.
ozone, ozon.
(techn.) met pakking omwikkelen;
ozoniw ozonachtig, -houdend, ozon....
partijdig samenstellen (v.jury e.d.);
zie ook packzng;to be sent -ing, de
ozonize, ozoniseren.
ozoniser, ozonapparaat.
bons krijgen; -ed, ook: stampvol;
to becom e -ed, ooklzich vastzetten
(v.drijfijslx
;-elosely,dichtop elkanP
der pakken;the goods- eonveniently
(well,easily),degoederen laten zich
gemakkelijk verpakken; -ed free,
pabulum, voedsel Look /fg.).
paee 1,stap,pas,schrede;tempo,gang
franco (incluqief) emballage; seeurely, stevlg verpakken; -ed
(ookjig.);tokeep -with,gelijken tred
houden met;to setthe -,het tem po
(
suitably) for ocean shipment, seaworthily -ed, zeewaardig verpakt;
aangeven;to puta person through his
-s,iemynd latenïonen wat hij kan.
- ofl (away) fgemeenz.),wegsturen;
zich wegpakken; - on alI sail
paee H,n'en de
'plaise à,ten spijt;met
alle respect voor.
fscheepv.), alle zeilen bijzetten; -

paekage
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paln

together, bijeenpakken; - up, (in)- paetlom zie pact.
pakken (fnz.intrans.j.
pad
I znw.,kussenttje); stootkussen;
beenkap;opvulsel,vulling;vloeim ap,
package, collo; pakgoed; verpakking,
boe
k, onderlegger, blok postpapier
emballage; pakloon; (a4.
zzzer.), zie
Look:writing-);heft(v.gereedschap);
packetznw.en œœ.;empty -,ledigte)
emballage (fust);-goltohacco,pakzieookpadding;ww.,(oplvullen fook
ken tabak; - book,em ballageboek;
jig.),capitonneren,metvulling vast- f
reight (#mer.),stukgoederen.
zetten, volstoppen (ook jig.); -ded
bills tzl?zzer.,gemeenz.j,wissels voor
packer, (verlpakker, emballeur, pakknecht;pakmachine; (#rzzdr.) fabrigN tere bedragen dan werkelijk verkant-tinmaker-lexporteur van ver- schuldigd zijn; -det
l with waddlng,
duurzaam de levensmiddelen; forem et watten opgevuld.
m an
chef-emballeur.
pad 11,mand (alsmaatvoorfruitenz.).
ding, (oplvulsel; vulling,bladvulpaeket znœ.,paklje) (v. verpakte ar- pad
ling, vulwerk.
tikelen a1s lucifers,spelden,naalden,
kaarsen,zeep,tabak,thee),pakket paddleznw.,pagaai;blad (v.roeiriem);
schoep (v. scheprad); glasblazers(ook v. aandelen, gew.l block); schop; - beam, raderbalk; board,
(boat, ship, steamer), paketboot;schoep; - boat, raderboot; - hox,
g'oods, goederen in pakjes,verpakte
artikelen; f
<zœ., inpakken, tot een
r.kast; - steamer, r.tstoomlboot; wheel, scheprad; fcfc., pagaaien; pakje maken.
one's own eanoe!zichzelfredden,op
paeking c), verpakking, emballage;
eigen wieken drilven.
verpakkingskosten;Ltecltn.jpakking; padd
oek,paddock:om heind stuk grasbad (inadequate) -,slechte (onvolland bi
j boerderijenz.;kamp,perk.
doende)verpakking;mode (manner)
of-,wijze van v.;- extra,exelusive paddy,padldli (ongepelde ri
jst).

of -, - not ineluded, exclusief v.; padloek znw., hangslot; - shackle,
- f
h.beugel; f
zzçf
z., met een h. sluiten.
ree, franco em ballage, e. gratis;
- i
neluded,inelusiveof -,inclusiefv.; paduasoy,Paduazijde,pou-de-soie.
zieook 'w charges;- suitableforoeean page I znw.
,bladzijde Look jig.,uit de
shipm ent,seaworthy -,zeewaardigev.
geschiedenis enz.),pagina;ww.,pabjsamenst.,- awl,zie'wneedle;- barn, gineren; paging m aehine, pagineerm achine.
pakschuur; - box, pakkist; Ltechn.)

pakkingbusl-cardboard,pakkarton; page II,rok-,japonophouder.
- ease, p.klst; - cellar, p.kelder; eharges, verpakkings-, em ballagekosten,p.loon;- ehargesareineluded
in the priee,the priee is inclusive of
(ineludes) - eharges, de verpakking
is in den pri
js begrepen; - e10th,
p.linnen, -doek, -kleed; - eord,
- depart
m ent? emballageP'garen;
afdeling'
, - expenses? zzc ow charges;

- house, emballage-lnrichting; (ï4z.
Amer.j fabriek van verduurzaamde
levensmiddelen,slachterij'
,-list,verpakkingslijst'
, - material, verpakkingsmateriaal'
, - needle, p.naald;paper, p.papier; - press, p.pers,
-m achi
ne; - ring, zie stuffing ring;

- room,p.kamer,pakkeri
j;- sheet,

p.linnen;natteom slag;- tissuepaper,
p.vloei; - twine, p.touw .
paet, verdrag,verbond,pact.

pag
eanttry), praaltyertoon) Look jig.j.
paginal, op pagina's betrekking hebbende;blad voor blad.
paginate, zie page l fcfc.

paçination, paginering,paginatuur.

pail,emmer,puts;-ful,emmertvol).
paillassw strom atras.
pain znw.,pijn,lijden,leed;straf;-s,
m oeite,inspanning, zorg;to bestow
son,moeite (zorg)besteden aan;to
spareno-s,geenmoeiteontzien(voor
iets,on athmg),to take(beat)great
(mueh) -s,zich veel m.geven (getroosten),veelm.doen;tobeat(the)
-sol...ing (to...),zich (de)m.geven
om ...; on (under) - of, op straffe
(poene) van; - killer, pijnstillend
m iddel;zie ook painstaking en gain
b);fcf<z.,pijn doen;leed doen,smarten, bedroeven.

painful

painful, pijnli
jk;penibel.
Painless,pijnlo.os..
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painstaking adJ.,ilverig,werkzaam ,onverdroten; nauwgezet'
, znw., onver-

Palm
- ol..., binnen

(blliten) de grenzen
van; within (beyond) the - of the
law,binnen (bulten) de perken der

wet; fcf
e
ç,., af-, ompalen, omheinen,

-rasteren;zi
e ook paling.
droten ijver;nauwgezetheid.
paintznw.,verf (aangemaakt,bereid), pale 11adJ'.,bleek,flets,dof,flauw,vaal,
m at;- ale,licht Eng.bier;- eoffew
(natte)verfstof;-sandcolours,verfbleke koffie;- green,fletsgroen;ww.,
waren;to give ita -,heteen verfje
(
kwa
s
t
j
e
)
ge
ve
n;
zi
e
o
ok
c
oat
z
nw.
bleek maken (worden), (doen) veren coating;- box,verf-,kleurdoos;bleken;- before (by the side of),in
brush, v.kwast; - pot, v.pot'
:het niet verzinken vergeleken bij,
spray, v.spuit; - works, v.fabrzek;
niethalen bij.
ww-, verven; schilderen (ook jig-j, paleness,bleekheid,enz.,ziepale11adj.
(jig.)afschilderen,-beelden;Lscheepv-j paletot, paletot.
tanen; -ed a deep red, donkerrood palette, (
schilderslpalet; - knife,temgeverfd;-ed glass,geschilderd glas;Perm es.
im (er) bijschilderen'
, - out? weg-, paling, om rastering.om heining,raster-

overschilderen;- over,beschllderen.
werk.
painter 1,schilder;house -,huis-s.;-'s palingenesis?palingenesie,wedergebooreanvas,s.slinnen;-'sbrush,ziepaint
te Look /tg.).
palisadeznw.,paalwerk,palissade;ffJfc.,
znfc.;-'seolours, (droge)verf.
alissaderen, om palen.
painter II,vanglijn Lscheepv.).
painting, schilderij; schilderkunst; het pahsander, zie rosewood.
schilderen; - book, kleurboek.
palish, bleekachtig.

painty,volverf(zittend);verf...;te dik pallI (/ïg.),sluier,mantel.
pallII,verflauwen,zijn aantrekkelijkgeschilderd (geverfd).
heid verliezen;oververzadigen,doen
pair znw.,paar (twee bijelkander behorende,linkeren rechter);- and -,
walgen;- (uplon one,iemand (gaan)
tegenstaan.
ixl -s, paarsgewijze; a - of eyeglasses, speetaeles, seissors, tongs, pall 111, zie pawl.
trousers,ete.,een lorgnet,bril,schaar, pal
laëum 1,palladium Look jig.j,(/ïg.)
plechtanker.
tang,broek enz.;two -(s)ofgloves,
tweepaarhandschoenen'toform a -, palladi
um II,palladium (metaal).
een P.Vorm en?bi
jelkanderbehoren; pallet 1, strozak,-m atras.
tosellin -s,bljhetp.verkopen@W W sy palletII,palet;verguldmesje;schoep;
(zich) Paren, sam engaan (met, ppttenbakkersschijf; (fec#n.) anker.
with)1
'paarsgewijzerangschikken(ver- palliasse.zie paillasse.
delen)Look:- of1);toteen p.(paren) palliate,verzachten,lenigen; bemanteverenigen.
len,vergoelijken.
palliation,verzachting,enz.,ziepalliate.
pajamas lz4??zcr.l,zie pyjamas.
palaee, paleis; - ear, salonwagen.
palliative adl
#'., verzachtend, ttdelijk
palaeontology, palaeontologie.
batend;vergoelijkend;znw.,verzachpalampore (O.-.
Jn#.),gebloemdedeken. tend (tijdelijk batend)middel,palliatief.
palatable, smakelijk Look jig.j, aanPall-Mall(gemeenz.j,hetMinisterie van
genaam .
palatial, - olfice! kantoorpaleis; Oorlog (vroegergelegen in Pal1-Ma1l
premises,prachtlg (vorstelijk)pand. pal
in Londen).
lor, bleekheid; ,,bleek'': henneppal
aver Lgemeenz.jznw.,bespreking;geklets;vleitaal;after som e -,na enig
ziekte.
heen en weer gepraat;ww.,kletsen; palm Iznw.
,palm (ookjig.j;p.boom;to
vleien; bepraten.
bear (earry ofl,elaim) the -, de p.
pale 1 znw., paal,post,grenspaal, om wegdrayen;to yield the - (to),het
veld rulmen (voor); - beaeh e10th,
heining;gebied,omsloten(omrasterd)
palmbeach-stof:lichte katoenen kleterrein;within (without,beyond)the

palm
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panteehnleon
di
i
ns
ng
lasg;
tof
- be
m ae
eth msui
ohai
t, ren of wollen
badly),goed wat (weinig) opleveren
p.b.-costuum *(v. goudmijn enz.); Ljig.,gemeenz.j
hutter, p.olie; - kernel,p.pit; - leal,
goe
d (slecht)gaan (uitvallen),(geen)
p.blad;- nut,p.noot;- oil,p.olie,zie
succes hebben.
ook 11; - soap, p.oliezeep;. - sugar, pan II,eesten (v.tabak).
p.suiker; - tree, p.boom .
panaeea, panacee.

palm 11 znw.,palm (v.hand);ankerhand;
Lgemeenz. ufl#r.:) - grease,
om koopgeld;to r ease a person's -,
iemanddehandensmeren (omkopen);
- greasinw omkoperij;- oil,smeer-,

panae
he, vederbos,pluim ; (/fg.) braVoure, vertoon.
Panama, - (hat),Panamathoed).

zich uitgeven voor....
palm ary, de palm wegdragend, voor-

uit stukken van verschillende kleur
sam engesteld.

om koopgeld,zie ook I;œœ.,de handen sm eren,om kopen; - of1 a thing
on a persom iem and iets in de m aag

paneh, zie paunch.
pander znw., handlanger; fzzfc., hand-

langersdiensten verrichten (voor);to, ter wille zijn, zich dienstbaar
stellen aan (fn ongunstigen zfn).
stoppen (aansmeren);hem ietsop de pane, glas-, vensterruit; (muurlvak;
mouw spelden; - oneself of1 as ...,
paneel; -d,van glasruiten voorzien;

treffelijk.
panel znw., paneel Look electr.j,vak;
tussenschot; tussenzetsel, anders-gepalmy, ri
jk aan palmen, palmachtig, kleurdebaan;grotrlangwerpigefoto;
pa1m...;(/ïg.)bloeiend;- days,bloelnaamr
ol(v.jury),Jury;(radiojplaat;
- doetor, z
l
u busdokter;- envelope,
tijd,glansperiode.
zie w indow ; - work, paneel-, vakpalmitle acid,palmitinezuur.
palm etto, dwergpalm .

palm itim palm ltine.
palm yra, waaierpalm .

werk,lam brizering;ww.,van panelen
enz.voorzien;lambrizeren;panelling,
lam brizering, beschot.
palpability,tastbaarheid Look jig.j.
paneless, zonder ruiten.
pal
pab
l
e
.
t
a
s
t
ba
ar
L
o
ok
j
i
g
.
j
;
l
al
s
ehoods, tastbare onwaarheden.
panie adJ'.,panisch;- priee,ten gevolge
palpitate,kloppen (v.h.hart),trillen, van paniek op de beurs zeer lage
popelen (van,with).
prijs;znw.,paniek,panische schrik;
to raise a -,een p.doen ontstaan:to
pal
pi
t
at
i
on,
(
ha
r
t
l
kl
o
ppi
ng,
e
nz.
,
zi
e
palpitate.
quell(allay)the -ydep.doenbedaren;
palsy znw.,verlamming Lookjig.j;ww., a - seized the puhlie,the publie were
seized with a -,een p.m aakte zich
verlammen (fnz./fg.).
palter, draaien, uitvluchten zoeken;
van het publiek m eester, het werd
door een p.aangegrepen'
,a - setim
- with, spelen (beuzelen, knoeien)
m et,de hand lichten met;m archaner ontstond een p.; - on Change.
beurscrisis,-paniek;- m onger? alarderen (het op een accoordje gooien)
m et.
mist; --prool, tegen een crisls (p.)

paltriness.armzaligheid,enz.,ziepaltry.
palky,armzalig,erbarmelijk,nietlg;a-

bestand; --strieken (-struek), door

pamphlet,vlugschrift,brochure,blaadje.
pamphleteerznw.,schrijvervanbrochures;œœ.,b.s schri
jven.
pan I znœ.
., pan Look zoutpan enz.);
harde ondergrond Look: hard -);
frying -, braadpan;œœ.
,wassen (v.
goud;ook:- out);- out(o1f),goudwassen;opbrengen, l
everen;fAmer.
ookjer uithalen;- out well(poorly,

pannage, mast (varkensvoeder).
pannier,(draaglmand,korf.
pannikin,(blikken)kroes,pannetje.
pant, - 1or (after),hunkeren (haken)
n aar.
pantaloons (Xzzzcr.),pantalon.

e!nkyp.Laange
grepen.
eongideratiom een povere vergoeding. pame
gemeenz.j,paniekachtig,door
paludal, m oeras....
!neat
p.
epen.
pae
ndi
ioaange
m brg
or
odbe
reiding.
pam pas-grass,pam pasgras.

-

Engels H andclswoordenboek

pantasote, soort kunstleder.
panteehnieon, m eubelopslagplaats;

(van), verhuiswagen.
38

pantile
Pantile,s-vorm ige dakpan.
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pantry, provisiekamer (flcrou#.);(vliegfc.)aanrechthoek,-kamer,kombuis;
(lbut
ler#s) -,kamervoor tafelzilver,
innen,glaswerk enz.
paperc)znw.,papier;courant,(nieuwslblad;artikel,verhandeling;(waarde)papier, papieren geld; (papieren)
zakje;behangselpapier; brief (spelde
n enz.);(exavnination) -,examenopgave;-s, ook:stukken,docum ent
en;Iong
(short)-,lang-tkort-lzichtwissels'
,ship's -s, scheepspapieren;
t
o.send(hand)in;to
ne's -s(z
e!#.),zijn
ontslag indienen'
o read a '
- on, een
-

lezing houden over;on -,op papier

Look jig.j;zie ook commercial adj.,
commit,finelllc)adJ'
.?pen lc),.e.a.;
c#j.,'
papieren Look /zg.), (/.
fg.) '
op
papier; - profits' (value), winst
(waarde) op p@pier; zie verder è);
ww., behangen (oo/t:- over); in p.
(verlpakken.
b)samenst.,- back,ingenaaid boek;hagy(papieren)zakje;- ease,papeterie;- clip,klemmetje(voorpapieren
en brieven);.- eover,ùmslag,kaft;eredit,zie credit c,
u).
, èurreney,Papierlen) geld; cutter, vouwbeen;
Papiersnijmachine; - fast'eners p..

bindel; - filey lias; - foltler, vouwbeen;- hanger,behanger;- hanger's

parallel

par 1, gelijkheid'
: paritkoers); gemiddelde;no -...,zzcofno'w value;above
-, boven pari; (/ïg.ookj boven het
gemiddelde;at-?à (tegen,oplp.;to
be(stand) at-,a p.staan;below -,
beneden p.; (jig.ook) beneden het
gemiddelde,benedrnnormaal;on a-,
gemiddeld; op éen lijn, gelijk, op
gelijkehoogte (met,with);to puton
a - (with),op één lijn stellen (met);
tohe up to -,voldoendezijn,aan de
eisen voldoen;- ofexchange,wisselparilteit); mint - (of exehange),
muntparitteit);- value,pariwaarde;
of no - value, zonder nominale
waarde;zieook issue ca)en nominal.
par11 (gcmccnz.),zieparagraph znw.
parade (/fg.),znw.,vertoon;tomakea of = ww.,pronken (paraderen)met.

paradox, paradox.
paradoxieal, paradoxaal.
paraffin, - (oil
) ta4zrler.l,zie kerosine;
- seale. schubbenparaffine; - wax,
paraffine.

paragon, model, toonbeeld (van volmaaktheid); paragon (diamant en
lettertype).
paragraph znw.,alinea;'lkort)nieuwsbericht, artikeltje,entrefilet;- advertisem ent, advertentie in het redactioneelgedeelte,ingezonden m ede-

deling;çf
zœ.,een courantenartikeltje
schrijyen over;in alinea's verdelen.
bèhangselpapier; - knifw p.mes, parapraghér, paragraphist, courantenvouwbeen;- m aehine, p.m achine; schrijver.

paste,t'
lrwemeelstijfsel;- han#ings,
m aker, p.fabrikant; - making, p.fabricar ; - m anufaeturer, zz
'e 'w
m akeT; m ark, p.-, waterm ee
rk;

paragraphie, uit alinea's bestaande,ilj
a.S verdeeld'
,couranten....
paraguay, Paraguaythee.

jdig (met, to,
merehant,'
p-tgéootlhandelaar;- mill, parallel ad)'., evenwi
p.m olén,-fabrlek;- m oney,p.en geld,
with); parallel Look /fg.; aan, to,
bank-p.;,
- paste,fiepapier m âché;with),overeenkomstig;to run - to,
evenwijdig lopen met; - ruletr),
patterm knippatroon; - rollts), p.- par
allelliniaal; - standard, paryllelle
roltlen);papier-sans-fin;- shavings,
standaard (rzzunfœ.); znw., evenp.wol; - size, p.formaat;p.lijm ; stainer, fabrikant van behangsel-p.;
wijdigelijn,parallelLookjig.j,geli
jke,
w eerga; to draw a - between, een
(gemeenz.j (prullschrijver;--staining
works, behangselfabriek'
, - standard
paralleltrekken '
tvergelijking maken)
tussen;- (o1latitude),breedtecirkel;
t?zzui
nlœ-l,P.en standaard; trade,
p-handel- - warfare, krantenoorlog,
in - (electr.j, parallel, in serie;
p.en oorlog;- weijht,presse-papier;
without (a) -,zonder weerga;f
cfc.,
- works, p.fabriek.
evenwijdig lopen met; op eé
'n lijn
papery. papijrachtig, papier....
s
tellen, vergelijken (met, with);
evenaren; -le4 hy, geëvenaard
papier m âehe.papier m âché.
P*PPY, PaPPiï,Week.

door.

parallellsm
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parenthesis
parallelism , evenwi
jdigheid, Verge(in-,verlpakkenfook:-up);(scheepv.)
sm arten, m et sm arting bekleden.
lijking,overeenkom stlgheid.

parallelosram, parallelogram. lam - b)samenst.,- booking office,bestelgoederenbursau;-earrier,bagagedrager
paralysatxon, (het) verlammen,
leggen,vgl. paralyse.
(aan rijwlel);- elerk,goederenklerk;
- s del
lam ivery, afgifte van pakketten ;
paralyse, verlammçn (ook jig.),
besteldienst; -s delivery com pany,
leggen;buginess is com pletely - d,de
handel is volkom en verlam d.
paralysis, verlammi
ng Look jig.j.
paralytic, lam,vqrlamd L
ook jig.j.
param atta,lichteJaponstofvan m erino-

wo1en z'
ijde ofkatoen.
paramount,opperst,(aller/hoogst;overwegend, overheersend; of - im portanew van het allerhoogste (overwegend) belang (gewicht); - influence, overwegende invloed; to
be to, gaan boven, overtreffen,
Zwaarder wegen dan.
param ountey,Overwegend belang,Overwicht,superioriteit, oppergezag.

par
anzella (net), zwaar,sterk fuiknet
m et deur.
paraphernalia, persoonli
jk eigendom,
lijlkoederen, sieraden; toebehoren,

besteldienst, -kantoor; -s delivery

man, besteller (v. pakketten); -s
delivery van, wagen van den besteldi
enst; -(s) olliee, zie - booking
office; - paper, pakpapier; - post,
pakketpost;by - post,perp.;to send
by - post,als postpakketverzenden;

- postlabel, postpakketdiket; -(s)
s receipt,reçu (voor kleine zendingen per boot).
Papfenarb m ede-erfgenaamsohap.
Parfenep, mede-erfgenaam (3r. Onroerend goed).
pareh, (doen) ver-, uitdrogen,(verlschroeien; (zaeht)roosteren.
parehm entzuw.,perkament;hoornschil
(v. koffieboon); - paper, p.papiet;
ratw bestelgoederen-, pakkettarief;

gereiy uitrusting.
adJ'., perkam enten.
paraphraseznw.,paraph.
rase;f
'
f7f
zz.,para- parehm enty, perkam entachtig.
phraseren.
pardon znw.,pardon,vergiffenis;ttrheg
Pata rubber, Hevearubber.
(one's)-,(iem andom)excuus'vragen;
f
&'f
&'., vergeven, pardonneren, ten
parasite,parasiet (ook jl
k.).
.
parasitie! parasietachtig; parasiterend
goede houden Look:- for ...ing).

Look jtg.).

pardonable,vergeeflijk,verschoonbaar.
plre,schillen (v.vruchten);snoeien (v.
goudgeld); - (away, dowm off),
parasiticism,parasitisme (ook jig.).
(aflknippen,af-,wegsnijden;afschaparasitize,parasiteren (op)Look jig.).
ven; bëbnoeien (ook fig.); - down
parasol, parasol.
expenses, de uitgaven besnoeien; -d
parboil,de kook laten gaan over,even
(down)to thequiek,tothetuiterste
besnoeid;zie ook paring.
opkoken;- riee,padtdlistomen.
parbuekle znw., schrooitouw; ww., pareqoriw pi
jnstillend (middel);
schrooien, door m iddel van een s.
(elzxir), Opiumtinctuur.
hijsen Look: - up) of lâten zakken parent,ouder (vader ofmoeder);(/fg.)
wortel,oorzaak,bron, oorsprong; Look: down).
eom pany, m oeder-,hoofd-t oorspronpar
(etr
2e)
lc)
, znw.,paktje),pakket;partij
bezending; perceel (land, keli
jkefnaatschappij;- shzp,moederchip.
water),kaveling;Lscheepv.jsmarting pas
Look:-ling);-s,ook:bestelgoederen; rentage,afkomst,geboorte,geslacht.
stukqoederen (per trein);by (in) -s, parenthesis t?zzf
7.:parentheses), parenbij (ln) partijen (gedeelten); per- these, tussenzin; haakje: (), vgl.
ceelsgewijze; zie ook part cu);adj-, bracket znfc.; Ljig.) tussenruimte,
ged'
eeltelijk,half-(ïnsamenst-);--gilt,
intermezzo;in (within) parente ses,
gedeelteli
jk (van binnen) verguld; tussen haakjes;by way of -,tussen
ww-,verdelen,(verlkavelen,in stuktwee haakjes (/fg.), zie ook parken (percelen)verdelen (gcœ.:- out); enthetictal).
parasitieidw m iddeltot verdelging van
parasieten.

parenthegize
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#e t
parenthesize, inlassell,in een tussellzill
Kamerverslag; zJe ook cornpany bj.
vermelden;tussen haakjes plaatsen. parlour, woon-, huiskam er; spreek-

parenthetictal), parenthetisch; tussen
kamer; - ear (Xmer.),salonrijtuig.
haakjes (yeplaatst);terloops gezegd parlous Lveroud.ojscherts.j,gevaarlijk,
gewaagd;lasti:;slim.
(gedaan);I wish to state, -ally, ...,
t
us
s
en
haa
kj
e
s
(
t
e
r
l
oo
ps
)
wz
1
i
k
Pa
rmesan (eheese),Parmezaanse kaas.
opm erken ....
parody zaœ.,parodie;ww., parodiëren.
Parer, schiller, enz., zie pare; ook =
par
ol (jur.)adJ'.,mondeling;-eontraet,
zie sim ple contract; znw., by -,
paring knife (machine).
m ondeling.
pargetznm.,pleisterkalkzstuc;#cœ.,(be)pleisteren; -ing, plelsterwerk, stuc. parole, erewoord; parool.
Pariam - marble, Parisch m armer;
par
quet I znw., parket; p.vloer (ook:
floor);f<zœ.,parketteren,vanp.vloer
(ware),P.(fijn wit)porcelein.
parlng,-(@,schillen,knipsel,snijdsel, voorzien.
afval; - knilw schilmes; vgeg-, parquetII, parket (jur.).
schraapmes; - maehine, schlller, parquetry,parketwerk,-vloer.
schilm achine.
pArrel Sscheepv.j,rak.
paripassu,op gelijken voet;to rank > parrot eoal, zie cannel coal.
gelijkerechtenhebbgn,dooreenlever- paay œœ.,afweren,pareren;ontwijken
baar zijn,van grlilkyn rang zijn (v. (v.vraag);znw.,afwering enz.
aandelen of obhgatles lals, with); parslmonious. spaarzaam, zuinig (ook
concurrent zijn (v. crediteuren); to
/#.;met,of);karig(met,01),schriel.
rank 1or Gividen;
voor dividend parsim oniousnesw parsimony, spaarzaamheid, enz.,zie parsimonious.
gelijkelijk in aanmerking komen.
Pariw - blue,Parijs blauw;- Boe se, parsley, peterselie.
beursvan P.;- Goll,costuumpop;- parsnim pastinak,witte peen.
plaeter.plasterol -,gebrand glps;zie part cz) zaœ.
, deel.aandeel,gedeelte,
onderdeel;percentage;aflevering (v.
ook nut c).
parhhytobe(go)onthe-,armlastigzijn
boekwerk);plichtstaak;parti
j,zijde;
onderstand, berol;m ede...;zieook partly;the -s ol
(
ror
de
n)
;
r
e
l
i
e
l
,
deling;zie ook guardian.
theengine,deonderdelen dermachine;
parisian, - blue, zie Paris.
(ofa loan),ook:tranche;3 -s ol
paritp grlijkheid,overeenkomsttigheid), sugarto 12 -sofwater,3 delen suiker
op 12 d.n water;- olthe goods were
pamtezt; above (below) -, boven
broken, een d. der goçderen was
(beneden)pariteit;atthe -o1,totde
p. van; caleulation of paritlew p.ngebroken;he Iost - ol his eapiu lin
rekening;table ol p.s, p.stabel.
speeulations, hij verloor een d.v:n
park znw., park;motor-ear (tank) -,
zijn geld (zijn geld gedeeltelijk) ln
speculaties; a - ol the tongs was
auto-ltank-lpark; - ol wagtglons,
dam aged, een d. van de tang was
wagen-p.;ww.,(a1s)ineenp.insluiten
beschadigd; the eurious - ol it is
(verzamelen); parkeren (v. auto's
eaz-),--ing plaew parkeerterrein.
..., het vreemde van de zaak (het
parlu ew spraak,taal;in eom mon -,in
merkwaardige)is...;thereater-(09,
het gewone spraakgebruik,in de taal
het
grootsted.,hetmerendeel(van);
- - down paym ent
, betaling Van een
van hetdageli
jkslevenàinlegal-,in
gedeelte contant; - owner, medederechtstaal,inhetjurldisch spraakgebruik.
eigenaar, inz. mederedrr; (in) parley (fnz.milit.0/Amer.jznw.,onderpayment, (ter)gedeeltelilke betaling
houd, onderhandeling; œœ., onder(storting) (van, of); in - payment
h>ndelen, parlem enteren.
(of),ooklin mindering (van);--time
parham
* ent, parlem ent;in -, in het p.
worker, wie slechts een d. van den
parliamentary, parlementair Look jig.t, tijd werkt;zie ook settlement.
parlem ents-.-; - debates, K am er- ca)metœœ.
,toacta -,comediespelen;
ook = to play a - *
) to bear
ixl,
debatten; report ol the

debates,

partake
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particular

aandeel hebben (nemen) aan , deel pamtlal,gedeeltelijk,partieel'
,partijdig,
hebben aan;to do one's - hetzi
jne
eenzijdig, vooringenomen; - allotm ent, endorsem ent, loss, sueeesw
doen;to form (eonstitute,be) - o1,
deeluitmaken van,behoren bij;to
ete., g.(e) toewi
jzing, endossement,
verlies, succes enz-; - loss, ook:
form (he) - and parcel of, een
essentieel (integrerend) bestanddeel
partiëleschade (>sur.);in - replyt%
vorm en van; to have neither terg.d beantwoording van;to be - to,
nor lot(art nor -)in, part noch d. eenvoorliefdehebbenvoor,bijzonder
hebben aan; this agreenzent shall
gesteld zijnop;zieook acceptancec).
renzain in foree durinq th&li
feofthe partiality, partijdig-, eenzildlg-, voorX patent,eopy of whzeh xs attaehed
ingenomenheid; voorliefde (voor,
hereto an4 m ade a - hereof, deze
fop to).
overeenkomst blijft van kracht gq- partlble, verdeelbaar (onder, among).
durende den duurvan het X octrool. partiei
pantc#j.,deelnemend,-hebbend,
waarvan een afschrift aan deze overdel
end
(aan,in,o1);znçp.,deelnemer,
eenkomst is gehecht en hiervan deel
hebber (in,in).
uitmaakt; to play a (prominent, partieipatw delen, deelnemen, -hebben
n, aan, in); delen enz. in; parleading)-,een (voorname)rolspelen; t(i
ieipating preferenee shares, winstto take - in, deelnemen aan (in);
to take a man's > to take - with
delende preferente aandelen; wheat
- d i
him , i
n the advanee of eereals, tarwe
emands partij kiezen sc(opnemen) zich aan zljn zijde hade
e
l
de
in deprijssti
jgingvangraan;of the nature ol ..., zie partake;- to
ren;zie ook allot.
ca)metvoorz.,formy -,watmijbetreft, the extentol...,deelnemen voor(tot
zie ook policy
een bedrag van)
ik voor mij; for the greater (main,
most) -,grotendeels, hoofdzakelijk; par
1t1ib
j
e
n
pr
o
f
i
t
ca
)
.
eipation, deelneming, het deelin n gedeeltelijk;to bepublished in
-s, ln afleveringen verschijnen;to
hebben (delen)(in,aan,in), participatie,aandeel(in,in);i.
fthe - proves
takein good (ill,had) -, goed (verkeerd) opnemen, (niet) ten kwade
suflieient, bij genoegzame deelneming.
duiden;in foreign -s,in den vreemde;in these -s,ln dezestreek;zie ook parti
eipator,deelnemer (in,in),Pzpticipant.
early c)en latter;(party) olthefirst
(one) -, (contractant)te ener zijde partiele, deeltje;not a - ol @**# geen
(ter eenre);ofthe seeond (other) -,
greintje ....
terandere (zijde);on our-,van onze parti-eoloured, bont,veelkleurig.
adj.,bijzonder,bepaald,
zijde, onzerzijds; we on our -, wij partieular ce)ige
ig;
ki
esake
speciaal, n;'na
ziuwke
e ookur
pa
rti
cul
rluy;
(van onzen kant);onthe-o1,van de
rig, veeleisend,
zijdevan,van,door;amistakeon the
- of suppliers, een follt van de
nothing -,nietsbijzonders;tobevery
-,ookkhetzeernauw nemen;we -Iy
leveranciers;refusal on their - will
Iead to ...
,weigering hunnerzijdszal asked them notto...!wijhebbenhun
ten gevolge hebben.
speciaalgevraagd,nlet te...;to draw
one's - attention to,iem andsspeciale
bj fcf
,
c., (zich)verdelen,indelen; (af)scheiden;scheiden,uiteengaan;stuk
aandacht vestigen op; in any gaan, (door-, aflbreken; zie ook
eountry,inenig (een bepaald)land;a
- f
parting;theship -ed from heranehor,
riend,eenspeciale(intieme)vriend;
het schip sloeg voor anker w eg; theyinsistonthis-kindofpacking,zij
with,afstand doen van,van de hand
staanop dit(bepaalde,speciale)soort
doen,uit handen geven.
pakking; 1or a - purpose, voor een
partakw deelnemen,-hebben (aan,in, be
paald doel;in -,in hetbijzonder,
inzonderheid, m et nam e; zie ook
of,in),deelnemen (-hebben)in;-(of
averagellq),instanceznw.,e.a.;not
t
he nature, eharader) of ..., iets
hebben van
to be - about(asto)...,het niet zo

partieularity
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PaSS
n auw nem en m et; not to be - to a
nom inal # V.ln naam , naam lener'
,
feW shillings, niet op een paar sh.
senior -, oudste v.;sleeping (si
lent.
v.
;
t
o
a
dmi
t
a
s
a
kijken.
dormant) -,stille
-, als deelgenoot t
n de vennootbjznw.,bijzonderheid,détail,punt;-s
ti

(of sale),notitiën (bij veiling);full schap)opnem en.
-s, alle (volledigy) bijzonderheden partnership, vennootschap,deelgenootschap?associatie;lim ited > ul
z com (gegevens:inlicbtlngen);further -s,
nadere bilzonderheden enz.; in that
m andltaire vennootschap;open -,zie
-, op dat punt;to enter (go) into
firm ;artieles(deed) of-,actevan
-s,in bijzonderheden treden.
vennootschap (oprichting);to enter
partieularity, bijzonderheid, enz., zie
into(a) -(with),eenv.aangaan (zich
particular c); eigenaardigheid; to
associëren)(met);toform a -,een v.
exam inewith some -,enigszinsnauwkeurig onderzoeken.
partieularization, vgl. particularize.

partieularize,in bijzonderheden treden,
metnamenoemen;inbijzonderheden
(omstandig)vermelden.
partieularly, bijzonder, enz., zie particular c);inzonderheid,met name;
Z
8:P'D'@re -,meerin het,bijzonder,
Vooral; - So aS ..., Vooral Om dat
partingadj.,afscheids.-.;znfc.,scheiding,
afscheid, vertrek; goud-en-zilver
mengsel;xt the - oftheways,op den

tweesprong Look fig.j.
partijganger,-genoot;adj.,partijdig,
partij-...
partisanship,partijgangerschap,partijgeest.
partition znw.
, (verldeling, scheiding
fookjur.:v.vastegoederen);scheidswand,blnnenm uur,beschot,tussenschot, afdeling, vak,hokje; watertight -s, waterdichte schotten; zie
o
ok wall c) znœ.; fcf
Jz., af-, verdelen, in vakken verdelen, door
beschotten scheiden,afschieten (0t)/t:
- off).
partizam zie partisan.
partly,gedeeltelijk,ten dele;- ...- ...,
partisan znœ.,aanhanger,voorstander;

deels ...,deels...;eensdeels ...,anderdeels ...; - paid shares. niet-volge-

s
torte (niet-volgefourneerde) aandelen.
partner, deelgenoot,-hebber (in, in);
deelgenoot, compagnon, associé,
vennoot,firm ant'
,,,partner'';vissing

(scheepv.j; aetive (aeting, working,
ordinary) -, werkend vennoot;
general -, beherend v.; junior -,
j
ongste v.;limited -,ul
z commanditaire v.;managing -, zie general- ;

aangaan;to retirefrom -,uittreden,
uit de v.treden;to take into > als
deelgenoot opnem en, in de v. opnemen; - firm , v. onder f'
lrm a,
'insuranee, com pagnonsverzekering.

partridge-wood,patri
jshout.
parturient, barend, voortbrengend;
with (/fg.),zwanger van.
parturition,baring fook.
jig.j,wording.
party, partij; (bepaald),persoon; deelnemer (aan,to),deelhebber;comparant;the - eoncerned,de betrokkene;
i(
ns
inured, verzekerde'
, inznzediate
P.S Eng.),trekker,betrokkeneacceptant
Nvissel); en nemer-endossant (v.
overigepartjen:intermediate
oj remote p.s); the other -, de
wederpartij; to be a - to, deelhebben (-nemen)aan,betrokken zijn
bij, meedoen aan; aangesloten zijn
bij (conventie e.d.); p.s to a bill,
wisselpersoneel; to be a - to a
eqntraet,partijbijeen overeenkomst
znn;p.sto theeontraet(agreement),
contraeting p.s, contracterende partijen,contractanten;Englandbeeame
a - to the ... eonvention, E. trad
tot de ... conventie toe;to be a -

to a suit,p.zi
jn in een geding'
,zie
ookpartca)en third cdj.;--coloured,
zie parti-coloured;--line (telej.j,gesplitste leiding'
, - spirit, p.geest;
- wall, gemeenschappelijke muur,
scheidsm uur.
pass c,)f,
f
Jf
v.,voorbijgaan,-lopen enz.,
pas
seren; voorbi
jgaan, verstrijken;
gaan; gebeuren, voorvallen; doorl
öpen,aflopen;overslaan;(er)door-,
overgaan, door-, overtrekken; te
boven gaan; doorlaten, vrijgeven
(douane); doorgeven,door-,toezenden, overhandlgen; toelaten, laten
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passeren;doorlaten;in omloop (circulatie)brengen (zijn),uitgeven;ggwisseld worden (v.correspondentle
enz.);er (mede) doorkunnen; doorbrengen (v.tijd);slagen(bijexamen),
slagen voor (examen); uitspreken,
uitgesproken worden (v. oordeel,
vonnis; ten gunste van,for); aannemen (v.voorstelin vergad.,wetsontwerp);goedkeuren (v.winst- en
verliesrek. e.d., m edisch, v. geïnspecteerdçgoederen);zieook passing
en past; it m ay -, het kan er m ee

door, zie ook crowd znœ.; - as
m edically fit, goedkeuren; to pass

(be -ed by) tlle (Company's) doctor
(asfit for ...),goedgekeurd worden
(voor...);tolet -,latenpasseren (ook
jig.j,doorlaten,laten rusten,er niet
m eer over spreken;the bagsIet- the
cem ent, de zakken stuiven door;
a% doorgaan voor,gelden als,zie ook

for;- in eonformity(aeeordingly),
gelijkluidend boeken;the man who

-

-es on these m atters, de m an die
over deze zaken gaat;zie ook unnoticed, e.a.
cu)metznw.Y- a candidate,e.en candidaat toelaten;the candidate -ed, de
candidaat slaagde;- a bad eoin,een
vals geldstuk uitgeven,zie ook - off;
- all eom prehension, alle begrip te

boven gaan;the amount(volump)ol
business -ing during that year, de
zaken welke gedurende datjaar zijn
(worden)afgedaan;-theeustoms,de
douane passeren (v.goederen); - a
dividend,een dividend passeren (niet
uitkeren); - gold (speeie) point,het
goudpunt overschrijden; the goods
have been -ed by our inspeetor, de
goe
deren zijn door onzen keuringsbeambte goedgekeurd; the bill -ed
the H ouse of Lords,het wetsontwerp
werd door het Hogerhuis aangenomen; under Netherlands law in the
ease of a c.i.f. sale the ownership of
the goods -es assoon as ...,volgens

Ne
d.rechtgaatbijden c.i.f.verkoop
de eigendom dergoederen over zodra
**@;zie ook 'w to; - a resolution,een
besluit nem
en
een
(ï4 v
er,gad.
j; vooroo
ste
l aank buck
nem en
ZLd
1, Censure ZnW ., correspondence,

P*SS

examination,judgment @), muster
znw.,Orderca),sentence znf
zz.,survey
znlv.,vote J.
u),e-a.
ca)
verbind.,- ahead(astern)(scheepv.),
vooroverlopen,achterom iomen; away, voorbijgaan, verlopen; verdwijnen'
, heengaan,Overlijden;verdrijven (v. tijd); - beyon4, over>chrijden;- by,voorbijgaan,-komen,
passeren'
,voorbijgaan,verlopen;over
het hoofd zien, geen notitie nem en
van;why did they - him by in the

matterl,waarom hebben zijhem in
deze zaak niet gekend ?; - by the
name of...,doorgaan (bekend staan)
Onder den naam Van ...; - fOr,dOOrgaan voor,gelden als;- forpaym ent,
ter betaling doorgeven,fiatteren; -

from handtoiand,vanhandtothand
gaan;- henee,yerscheiden,heengaan;
im overhandigen,afgeven (v.telegram, formulier enz.); ter betaling
aanbieden (v.cheque);- into,overFaan tot,worden;veranderen in; mto the hands (possession) of,overgaan Op,Overgaan in handen van;(from the solid)intothè liquid state,
(van den vasten)in den vloeibaren
toestand overgaan;zieooklaw dj;off, voorbij-,overgaan, verdwijnen;
verlopen;uitgeven (v.valsgeld),zie
ook ca);theyear -e4 offwithout...,
het jaar verliep zonder ...J - off
for (as),laten doorgaan (ultgeven)
voor;- off a rem ark, een opm erking
ontwijken,er zich van afmaken; off smoothly (withouta hitch),vlot
van stapellopen;- o1f(uplon,in de
handen (de maag) stoppen; - on,
door-,verder gaan;doorgeven,-zenden, overbrengen; we have -ed on

your npws (-ed your news on)
to ...,wijhebben uw bericht doorgezonden (overgebracht) aan, zie
ook - to: - on to, ook: Overgaan
tot; - over, gaan (
komen) OVer'
voorbijgaan; door de vingers zien;
overslaan, passeren Look bi
j benoeming); - over (in silence), (stilzwijgend)voorbijgaan,onaangeroerd
laten;- round,laten rondgaan;slaan
(leggen)om ;- through,(laten)gaan
(komen)door;steken door;er doorgaan, dö6rtrekken; door-, m ede-

pagsahle
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m aken;the sum g -lng throllgh their
books, de bedragen welke door hun
boeken gaan; - the eharge through,
den post doorbelasten;- the ehargeg
through the X C0.aeeount, de on-

kosten over de rekening X M iilaten
lopen; - through a erisis, een crisis
doorm aken; - through one's hands,
door iem andshanden gaan; to have
- ed thr
ough a sehool, een school
doorlopen hebben;- through a sieve,
door een zeef (laten) gaan,zeven;

zieookcourtJa),lock l1c),mind ca),
Processznœ.;- t% Overgaantot;overgaan Op (v.recht,eigendom;zie ook
ca);XrX hag-èdtomeyourletterol
the 1stinstw,de heer X heeftmijuw
schrijven van 1 dezer toegezonden
(overgebracht),zie ook - on; - to
@ne'g debit (eredlt), to the debit
(eredit)ol one's aceount,jn iemands
debet (credit) boeken. iemand (iemands rekening) debiteren (crediteren) met; zie ook account h4) en
order c1); the yroperty -ed under
the will, het blJ testamentaire beschikking vermaakte;- up (dmdr.),
a
fwijzen,weigeren; - one wlth an
order, iem and m et een bestelling
voorbijgaan;zie ook criticism.
bjznw.,(berglpas,doorgyng,vaargeul;
(reis-, verloflpas; vrn-, permlssiebiljet Look:lree -);het slagen (bij
examen); gesteldheid, stand van

Pa:t

vaart:-reis;(het)passeren;overgang,
overtocht,(zeelrels,passage;passage,
zinsnede,gedeelte;traject(v.schip);
tœ4zrzer.laanneming(v.wetsvoorstel);
to book one's -,passage bespreken
(nemen) (naar, for, op,by);free outandhome.vrijeovertochtheenen
terug;on - to, Ondrrweg naar (v.
schip);- aeeommodatlom passagiers-,
bootgelegenheid; - days Lsclteepv.j,
-

zeedagen; - m oneb passagegeld,
-kost
en, vracht.

pas
senger,passagier,reiziger'
,Lgemeenz.j
= - t
rain (steamer);-sanderem de
opvarenden; - agent, reisagent; ear, personenauto;- ear
triage),per..

sonen-,passagierswagen, ,sluggage,
passagiersgoed; - om ee, passagebureau; - service, passagiersdienst;
- steam er, passagiersboot;- trallie,

personenvervoer, passagiersvjrkeer,
vaart,rqizigersverkeer;- tralm Per-

-

sonentreln ; to lorward by - train,
als bestelgoed verzenden.

pagger-hy,voorbijganger.
passing adj., voorbiggaand fook fig.j,
döörtrekkend;vluchtig;terloops (v.
opmerking);bl
jw.fveroud.j,in hoge
mateyOngrmeenjZeer;ZnW.,in -qin

het voorbllgaan, terloops;it may be

noted in - ...,in het voorbijgaan zi
j
opgemerkt ...;--place Lspoorw.j,wisseltplaats).
passion,hartstocht,passie;drift,w oede;
zaken,netellge positie;to bring to -,
in a -,in toorn,driftig;to fIy (fall)
tot stand brengen; to eom e to -,
into a o woedend worden;to putin a
w. m aken.
geschieden,plaatshebbenltoeometo
a bad -,een lelijke wendlng nemen; passionatw hartstochtelijk,driftig,opthings had eom e to sueh a - that...,
lopend.
hetwaszövergekom en,dat...;thusit passi
vw lijdelijk,passief; - halance of
tradw passieve handelsbalans;- debt
eam e to - that..., zo gebeurde het,
dat...;thingsarecomingtoapretty - 1,
(bond), renteloze schuld (obligatie);
het wordt een m ooie boell; - bill,
zie ook resistance en resister.
jkheid,passiviteit.
geleidebiljet (douane); - book, kas- passivity,lijdeli
siers-,bank-,rekeningcourantboekje; passport, pas, paspoort; to endorse
visé)a -,een p.aftekenen (viseren);
sqaarbankboekje; bestelboekje (v. (
- olliew paspoortenbureau.
wznkelier)' - key,loper;huissleutel;
- rope Lscheepv.j, paardelijn; - pastc)adj.,verleden,geleden;voorbij
(-gegaan),afgelopen,vorig, vroeger;
tieket,toegangsbewijs;vri
jkaart.
passable, gangbaar; Eegaan-, berijd-, forsomedays(monthg,years,time)>
bevaarbaar;er m ede door kunnend,
(in)delaatstedagen(maanden,jaren,
tijd), sedert enige dagen enz.; 1or
draaglijk, tamelijk, passabel; pass(many;some)years-,sedert(enige)
ably,ookïredelijk,nogal.
PaeSa<e, Passage, doorgang, -tocht,
jaren;the - century,de vorigeeeuw;

pa:te
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patent
- eventw het vroeger gebeurde,wat pastureznw.,weide,gras;weiland;œm.,
vroeger heeft plaatsgehad; thel (laten)weiden,grazen.
praetz
-ee of...,hun vroegeregewoonte pasty 1,deegachtig.
pas
ty H , vleespastei.
om...;the- year,hetafgelopep jaar;
the - Q0 years, de laatste 20 Jaar.
patIznw.,tikje,klapje;stukje,klomp-

bjznw.,the-,hetverleden;asln the -,
als voorheen; in the - we had an
arrangem entwith ...,vroegerbejtond
ereen regeling m et...;to be a thing of

(
tobelong to)the o tothetverleden
behoren.
c) VOOrZ. en bt
lw.. voorbij over;na;
langs; er over; 5 minutes - five,
5 m inuten over vi
jf;this order hag
gone - us,deze order is ons ontgaan
(onzen neus voorbijgegaan);- eomprehension, alle begrip te boven
gaand; - cure, onherstelbaar; -

due, over tijd; reeds vervallen (v.
wissels enz.); - help, niet meer te
helpen; - hope, hopeloos; - savinç,
reddeloos verloren;the tfm e 1or ...is

-?de tijd voor(om)...is(nu)voorbij;

zze ook belief, dispute znw., endurance, expression,recognition,recow
ery, rem edy ZHW., telling, svit
Zn W ., e-a.

paste znw., deeg; plaksel, stijfsel;
smeersel;pasta;similitdiamant);
board,znw.,bordpapier,karton;deegplank;ad)'
.,bordpapieren fook/ïg.);brush, stijfselkwast; ground to eonsisteney. dik in olie gemalen (v.
verf); - Gain, imitatie-marokijnleder;- paint,verf dik in olie;- pot,
lijm-,stijfselpot;ww., plakken,be-,
opplakken; --in alhum, plakalbum ;
- over. beplakken; - together, aan
elkanderplakken;- up, aanplakken.

pa
stel,pastel;pastelttekening).
paster, aanplakker.
pasteurization, het pasteuriseren.
pasteurizw pasteuriseren'
1 pasteurizin:
apparatus, pasteuriseertoestel.

je; zie ook butter; œœ., tikken,
kloppen (op);- onesellon the baek
(/fg.,gemeenz.),overzichzelftevreden
zijn,zichzelfeen pluimpjegeven.
pat11'Lgemeenz.)adj.en bQ'
w.,netvan
pas,netgeschikt,juist toepasselijk,
adrem Look:-tothepurpose);tohlve
...> ...bijdehand hebben;op zljn
duimpje kennen;- to the moment,
net op tijd (van pas).
ond;
pateh Zn W ., lap, lapje; lapje gr
(uP
)on
qsclteepv.jrif;not to be a Lgemeenz.j, niet halen bij; -work,
--up,lapwerk Look jig.j;knoeiwerk;
fç'f
&'.,lappen,verstellen,oplappen fook
jig.j;-together,aanelkanderlappen,
samenflansen;- up,oplappen,-knappen; (slordig, haastig) in elkander
zetten,samenflansen;(inderhaast of
voor het ogenblik) bijleggen (v.
onenigheid); Ldrukk.)toestellen.
pateher,lapper;knorier.
patehery, lap-, knoelwerk.
patehouli, patchouly, patchoeli, - oil,
p-olie.
patehy, gelapt; samengeflanst; ook
(gemeenz-):flauw (v.zaken).

patent c) c#j., opentbaar); (voor een
ieder) duidelijk, klaar, in het oog
springend, te zien (voor, to); ge-

octrooieerd, gepatenteerd, patent...;
patent,probaat;- and latentdefeds,
zichtbare en verborgen gebreken,
*fuel, briketkolen, steenkolenbriketten;- leather,lak-,verlakt leder;leather shoes,lakschoenen;letters o
octrooi, patent;letters - doeument,

octrooitbrief),patenttbrief); - loek,
patentsluiting;-medicinw p.tgeneesl-

m iddel; - paekinp p.verpakking; pastiltle),pastille;reukballetje.
stopper, p.sluiting.
pastime, tndverdrijf.
pastoral, herderlijk; lyndeli
jk; ln- b4 znw., octrooi, patent, vergunning,
dustry veeteeltbedrilf.
brevet.fookjig.j,gepatenteerdartikel;
pagtorahst, veeboer.
toapplyfora-,octrooiaanvragen(op,
pagtrp gebak,banket;- eookt'sshop), for);to grant a -, o.verlenen;to
banketbakkertij).
obtain (secure) a > o.verkrijgen;tdp
pagturablw geschikt voor beweiding.
take outa - (1or), o.nemen (01)),
pasturage, (het) weiden; weide, wei- patenteren;to work a -, een o.e>land.

ploiteren; - Aet, .
*s and Desiglls
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Pavage
Act, octrooiwet; - agent, o.gem ach- patrom beschermer,begunstiger;(
geretigde; - application? o.aanvrage; gelde)klant,begunstiger.
attorney (a4?zzcr.),zze - agent'
, ook: patronage, bescherm ing, begunstiging,
o.gemachtigde uitsluitend in dienst
gunst,steun,klandizie;underthe- of,
onderbeschermheerschap van.
ener onderneming;- Board,Octrooiraad (Ned., als onderdeel van het patronizw beschermen, begunstigens

steunen;(metdeklandizie)begunstigGovernmentqrwOffice);Chairman of
gen; m ueh -d, ook: zeer in trek,
gewild;well-d,(wellbeklant;patroner
)ed-.),
Of
comptroller;(Govr
anme
ad nt
(x
hl
vf
gl
je.e,
(bureau van den) izing, ook: uit de hoogte,nederbuiOctrooiraad,Bureauv.d.lndustriëlen
gend.
Eigendom;- dues (eharges),o.recht patter 1, bargoens, koeterwaals.
(kosten);-,expert (zcI#.),zie.
x,agent patter 11 ww., (doen) kletteren;znw.,
en '
w attorney; - law, 0.-, patentgekletter.
recht; - rights, O.rechten; - roll, pattern znw., model (
ook /z'
1
,*#
à1voor-,
o.register; - specification, o.schrift,
toonbeeld, m onster, staal, patroon,
tekening; (aecording) to -, volgens
beschrijving.
onster (ssaal); equal (up) to >
c)ww-,octrooléren,patenteren,octrooi mans
weripg the -,beantw oordend aan
(patent) nemen op; -ed artieles,
hetmonster (staal);- book,book ol
patentgpederen.
the - Board,Voorzitterv.d.Octrooi-

patentabillty, octrooieerbaarheid.
patentable, octrooieerbaar.
patentew geoctrooieerde,gepatenteerde,
octrooihouder, -nem er.

s, staal-, m onsterboek; - eard,
staal-,m onsterkaart;- m aker,m odelm aker,tekenaar;to send by - post,
a1s m onster zonder waarde verzen-

path
i,padfook/#.),weg,baan;diffieul-

den;-room (shop)?modelmakqrij(v.
gieterij enz.); ak., model...; f
zlf
'
c.,
vormen (ook jig.'
,naar,after,uponj;
-ed, met een werkje (patroontje);
riehly -ed,van een rijk patroon;(out), naar een model (patroon)
m aken,nam aken.
patulous, uitstaand,wijd open;breed-

es lay in their -,erlagen moeilijk-

heden op hun pad;to leave the - to,
uit den weg gaan;the dangerswhieh
beset the - of..., voetangels en
klem m en op het pad der ...; zie ook

beat c1), tread fcfc., e.a.; --finder
(/fg.), pionier, baanbreker; -way,
vertakt.
(voetlpad,weg,baan.
paueity, geringheid,gering aantal; gepathless, ongebaand.
brek,schaarste;the - of offers, het
patienew geduld;lijdzaamheid;toexercise (have) > g.hebben (oefenen); geringe aanbod;zie ook labour c).
our - wasthoroughly exercised,onsg. paul fscheepv.
j,zie pawl.
werd op een zware proef gesteld;to paunch (
scheepv.j, stootmat fookl
haveno(beoutof)-with,niet(meer) ruhbing -, - mat).
r, arme, armlastige,pauper; pro
kunnen uitstaan;tolose(aII)-,zi
jng. paupe
Deo procederende;zie ook pauperis.
verliezen;you musttake>,gijmoetg. paupe
ris,in forlna -,pro Deo;to sue in
%ebruike
.n.
.
form a -, pro Deo procederen.
patzentadJ.,geduldig,
ji
jdzaam .
,tohe-,

ook: geduld oefenen; to be - of, pauperism, pauperism e.
geduldig verdragen, dulden'
, ook: pauperize,verarm en,totarm oede brengen, tot armlastige maken.
vatbaar zijn voor,toelaten (v.vere ZïtW., rust, pauze, pauzering,
schillende uitleggingen bijv.);znw., Paus
tussenpoos, onderbreking,stilstand;
patiënt.
patina, patina:roest op brons.
gedachtestreep; to give - to, doen
aarzelen, tot nadenken stem m en;
patinated, patinous, gepatineerd, met
ww.,pauseren;weifelen,nadenken;l
t
at
i
na
bede
kt
.
patznation, patinering, vgl. patinated.
(fora moment)upon,(een ogenblik)

patrimony, vaderlijk erfdeel, erfgoed
stilstaan bij (/ïg.).
pavage, (het)bestraten (plaveien);beLook jig.).

603
P*y
Pave
Paying;paid (op rekeningt,voldaan;
strating, plaveisel; straatbelasting.
loontrekkend;
carriage-tfreight-)
pave,bestraten,plaveien (ook jig.t;bevloeren; - the way,den weg banen
paid,franco,vrachtvrij1zie ook duty
(effenen, bereiden) (voor,for, to); Ilc);to makesomething -,ietsPrOzie oo/
f paving.
ductief (rendabel) maken; fully
pavem ent,bestrating,plaveisel;stenen
(partly) paid,zzdpaid-up (:a);highly

vl
oer;trottoir;(d?z?cr.),zieroadway;
- t
ile,zie paving tile.
paver,zie paviotulr.
pavilion,paviljoen,tent,loods.
paving, - beetle, - ramtmer), straats
tamper; - slab (tile), plavuis, estrik, vloertegel; - stone, straat-,
keisteen.

paviotulr,straatmaker;s.steen,plavuis;
s.stamper.
pawlznw.,pal; Lsclteepv.jsperhaak; cleat, palklamp; ww., pal zetten.
pawn Iznw.,pand (ïnz.jig.èlett.gdf
zz.:
pledge);p.recht;in(at)-,inp.;inden

(low)paid,zeergoed(slecht)betaald
(gesalarieerd);to get paid, betaling
krijgçn,betaald worden;wearenot
eonvineed that this business will -,
wij zijn niet van de rentabiliteit
dezerzaakovertuigd,zieookbgj;itis

this artiele that -s best, dit artikel
levert het m eeste op; it -s them
mueh betterto...,hetisveellonender
voor hen om ...; - well, goed renderen; veel opbrengen; de m oeite
lonen; - cash, contant betalen; -

in cash, ete., zie bz); - promptly,
prompt (stipt) b.; paid labourer
lom m erd;to givein -,in p.geven;to
(work),loonarbeidtçr);zieook dear.
tznw.,- attention t% aandacht
borrow tlen/ money on -, op p. bgjscme
henken aan,letten op;- an invoiee,
lenen;-broker,lom bardhouder,houder ener bank van lening; -broker's
ee
nfacttlur (rekening)betalen;- the
loss,hetverlies b.,deschade dragen;
shop,zieNshqp;-broking,hetbedrijf
van lombard-, bank-van-leninghott- m ones geld b.;- a person,iem and
der;-shop!lombard;- ticket,beleen-,
b.;- apriew een prijsb.(besteden),
lombardbrlefje;fzzf
,
c.,verpanden (ook
vgl.- for; - one's (own) way, zich
(zelf)bedruipen;the business hardly
fig.),in p.geven,belenen.
-s its way,de zaak rendeert nauwepawn II,pion Look jig.j.
pawnable, beleenbaar.
lijks;itjustpaid itsway,wijkwamen
pawnee,zie pledgee.
(men kwam)ernetmedeuit;wecan
pawner, ziepledger.
- ourway,wijkomen (ermede)uit;
zi
e ook courtesy, heed znw., pound
pay I c) znw., betaling; bezoldiging,
l
l, visit znw., e.a.
loon, traktem ent, salaris, gage; 1onende opbrengst (v.mineraalenz.); bz) verbind., - away, uitbetalen (aan
to be goot
l - Lgemeenz.j, een goed
loket);Lscheepv.)vieren (v.kabel);betaler zijn;lonend (voordelig)zijn; baek,terugbetalen;-downLgemeenz.j,
contant betalen; - for goods,goedeto be in the - oî fgemeenz.q,betaald
ren b.;thegoodspaid for,debetaalde
(bezoldigd) worden doqr. in dienst
zijn van;full-,activiteltssalaris;on
yoederen;the new plant will - for
full-,metbehoud vansalaris(loon); ztself in a year, de nieuwe installatie
half-,(op)nonactiviteitstractement
z
alzich in een jaar betaald maken;
(nonactief,wachtgeld);toputon half
for,ook:boetenvoor;-in(money),
-, op w achtgeld stellen;to plaee on
(geld) storten (deponeren) (bij een
retired -, Pensionneren,OP Pensioen
bank)?zie ook '
w into;- in advance,
stellen;leavewithout-,verlofbuiten

bezwaar der Maatschappij (firma);
zie ook carry b):cureznw.,rate lca).
èz)ww.,betalen,ultbetalen,-keren,voldoen, afdoen; vergelden, vergoeden;
uitschieten;storten, deponeren; bezoldigen, salariëren;winst geven,1onen,renderen'
,dem oeitelonen;zieook

voorultbetalen;- f 1000 in bonuses,
f 1000 aan tantièm es uitkeren; -

in cash,full,part,incontanten(geld),
geheel,gedeeltelijk b.;zie ook coin
znw.en kind l; - in a eheque(to a
bal
lk),een chequeter incasso geven;
zieotl/ç'winto;- intothecreëtolone's
aeeount.op (hetcredit van)iemands
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Pea
m gney into a
wissel) (bij, at, with); the Interegt
is - from 1st Feb., de rente gaat
bank,geld bijeen bank storten (de1 Febr.in (loopt van 1 Febr.af);
poneren);bills paid into the bank,
ter incasso gegeven wissels;- a sum
zie ook account :z), billlIc), order
into one'shands,een som aan iem and
J4),e.a.
afdragen;zie ook court ca); - olf, P*Y6e: wien betaald wordt; houder,
afbetalen, aflossen; afkopen; afnemer (v.wissel);geadresseerde (v.

Pay
rekening stckrten;

monsteren (v. bemanning); (laten)
postw-).
afdrijven (v. schip); ook: betaald p
ayg
r,betaler;betrokkene (:(j wissel).
zetten,afrekenen m et; - o1f a debt, pap ng,lonend,rendabel,winstr vend;
een schuld aflossen,afdoen, aanzuizie ook score ZnW.' paid-on

V eren '
1

eharges,verschotten (v.vervoerders);
- out,uitbetalen;het betaald zetten;
(sckeepv.j,zie- away;- outthe logline Lscheepv.j, loggçn; the moneys
paid out hy a eomm ission m erehant,
de door een com missionnair voorge-

- eoncern,onderneming welke winst

afwerpt (rendeert); - agent(olfice),
belaalkantoor; - bankter). bank
welke de uitbetaling verricht (v.
wissel, cheque); --in book, boek
met stortingsformulieren; --in sllp,
bordereau, specificatiebiljet, bewijs
van inleg, stortingsreçu; - teller,zie

pay clerk; --weight, netto gewicht.
schoten gelden;- over (money) t%
c)betaling,enz.,ziepay I#z);
(geld) afdragen (uitbetalen) aan; - payment
eash -? contante b.; date ol o
throughthenose,zicnosec,);-tothe
b.stermljn,betaaltijd,-datum ;dayof
ordero1,b.aandeordervan;- (f 10)
> betaaldag; m eans ol -, betaaltowardstheeost,(f 10)in dekoqten
middel;mode ol wijze van bebijdragen; - towards one's pension,
zie contribute; - up, betalen, aantaling;term of -, b.stermijn;terms
zuiveren,afbetalen;voljtorten,-fgurol-,b.svoorwaarden;toeffeet(make)
-, b. doen (verrichten) (aan, to),
neren (v.aandelen);paid-up eapital,
betalen; - is efleded by cheque, b.
e.paid up, gestort kapitaal; (fully)
geschiedt per cheque; to obtain -,
paid-up shares,volgestorte aandelen;
partly paid-up, niet-volgestort; zie
b.erlangen;to suspend -(s), deb.n
staken (schorsen); zie ook balance
ook policy 11:)en royalty.
c)samenst.,--bill, zie.N-roll; - clerk,
c4),due ca),enforce,extension,full
bediende aan de betaalkas; - dap
lc),partc1),receive, stop c), e.a.;
- adviee note, b.sadvies; - order,
betaal-,traktem entsdag; L
beurst-j llquidatie-,vierde (laatste) rescontre- zie pay warrant.
dag; - desk,kassa,betaalkas;- dirt bt metvoorz.en verbind.
,against - of,
(roek) (drzzdr.)exploitabeleertshou- zie on of; to present for -, ter
dende aarde (laag);-master,betaal- betaling aanbieden;zie ook pass for;
meester;(scheepv.jofficiervan admi- to deliver in -, in b.geven;in - of,
nistratie;-m aster General,Algem een
ter b. (voldoening) van; in 1ull o1,ter algehele voldoening van; als
Betaalmeester; + hoofd der Rekenkam er; - office, betaalkantoor,kas;
volstorjingvan;zieookpartc,);on -,
v-roll (fnz.z1mer.j,--sheet,betaalsbij(na)b.;on - o1,tegen b.van;(on
a)- by resulttbasI
*sl,b.naar gelang
rol, loonlijst, vgl. salary sheet en
van de verkregen resultaten,zie ook
wa
get
s
)
s
hee
t
è
s
t
r
ea
k,
zi
e
e
w
di
r
t;
warrant,betallngsm andaat;zieverder
curezzzfc.;- in advanew vooruit-b.;Paying.
in full,volstorting,zieook fullIc); pay 11 Lscheepv.j, pikken, harpuizen, on aecount,b.op rekening;- to our
teren.
aeeountwith the X Bank,storting op
payable, betaalbaar, te betalen, veronze rekening bijde X Bank.
sclluldigd(aan,to),vervallen;lonend, pea (?z?e.:peasofpease),erwt;-s,ook
= v nuts,zie nut c);to be aslike
rendqrend; to beeome -, vervallen
astwo -s,op elkander gelijlten als
(v.wlssel,coupon e.d.);to make -,
betaalbaar stellen, domiciliëren (v. twee droppels water;blue > groene
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peculiar
Peafe
e.; green -, dop-e.; im perial o
b)samenst., - ash, parelas; - barley,
p.gerst;-gort;- button,paarlemoeren
kroon-e.;maple -, kapucijner'
, split
-, split-e.; - berry, parelkoffie; knoop; - eolourted), p.kleurtig); -

eoal,gruistkool);- nut,aard-,grondnoot; - pod Lveroud.: peasepod),

erwtedop, peul; - shell, zie - pod;
- sheller, e.ndoptoestel.
peace, vrede; rust, kalm te; the eonelusion of-,hetsluiten van den vrede;
eonditions, negotiations, treaty of -,
- eonditions, negotiations, treaty,
vredesvoorw aarden, - onderhandelin-

Fen,-verdraglstateof-,v.stoestand;
m timesof-,ln v.stijd;tobreakthe>

edge,p.rand;-lisherty),p.visserlij);
- gram,p.grein (gewichtseenheid v.
p.n:0,065g);-grey,p.grijs;- oyster,
p.
oester; - peeler (.
fn#.),p.peller;Powder, p.wlt,poudre-de-rlz; - sago,
M.
(sago;- shell,p.
schelp,paarlemoer
1n natuurlijken staat);-tea,p-thee;
-white,zie- Powder.
pearly, parelachtlg,-vormig;vol (rijk
aan)parelen;- lustre,p.
glans.
pearmain,peerappel(soortfijne appel).

de openbare orde verstoren;to keep peasant, boer,landm an.
the -, de o.o.niet verstoren;den v. peasantry, boerenstand,landvolk.
bewaren; to eonelude (make) > v. peat,turf;a(squareof)> eent.;to eut

sluiten;at-,inv.(met,with);- ol

mind, gem oedsrust; zie ook breach'
,
-m aker, v.stichter.
peaeeable, vreedzaam ;vredelievend.
peaeelul,vredig,kalm ,vreedzaam ;zie
ook penetratlon.

peaeh,perzik;p.boom fook:- tree);
brandy, perslco; - eolourted), p.(bloesemlkleurtiq).
peaehy,perzikachtzg,-kleurig.
peaeoek, pauw; - blue, p.blauw ; -'s
leather, pauweveer.

pea-jaeket, pijjekker.
peak znw.,spits,punt,top;piek; klep
,hoogtepunt;
(v.pet);fscheepv.jgaffel'
the - was reaehed in Oetober, het
hoogtepunt (hoogstecijfer,de hoogs
te productie enz.) werd bereikt in
O.;- hours,spitsuren;- level,hoogste stand (niveyu)Look v.markt);load,spitsbelastlng Ltechn.en v.verkeer enz.); œœ., - (up) Lscheepv.t,
(opltoppen (v.ra); -ed,zie peaky.
peaky, puntig;spits,scherp.
peal znw., gelui; geratel; geschal;

(donderlslag;-s f)lapplause,stormachtige bijval;ww.,(doen) klinken,

schallen, daveren.
pear,peer;- tree, pereboom .

pearlc)zn(
&'.,parelLook jig.j;Ldrukk.j
parel,diamantletter (5 punten); -s,
ook = - nuts,zienutc);stringol-%
parelsnoer; to east -s before swinw
paarlen voordezwijnen werpen;(.
vw.,
beparelen, (zich) parelen, parelen:
van de zaadhuid ontdoen (v.rijst,
gerst enz.);p.n vissen.

(make) -, t.steken; - bog, (laaglveen; - eutter (digger), t.steker; digging, vervening; - dust, t.m olm ;
litter,t.strooisel;- moor, (hooglve
en;
moss, (laaglveen; turf; staek, t.hoop.
pe
atery,veenderij.
peaty, turfachtig, turf...
;t-rijk.
pebble,kiezelsteen L
ook:- stone);bergkristalfook:- erystal);agaatsteen;leather,segri
jnleder;- ware,W edgwood aardewerk; ww., greinen (v.
leder);-d,ziepebbly.
pebbly, vo1 kiezelstenen.
peek 1, Eng. inhoudsmaat (2 gallon,
9,08 1); a - ol troublew een hoop
moeite (last).
peek I1,pikken (aan);hakken;-edIinw
stippellijn; - at, pikken naar (in),
(/fg.) hakken (vitten)op.
peetie aeid (chem.j,pectinezuur.
peetin fchem.j,pectine.
peetoral,hoeststillend (middel).
pee
ulate, verduisteren (v. geld), verduistering plegen.
peeulatiom (geldlverduistering.
peeulator,verduisteraar.
J'., bijzonder; eigenaardi
pee
uliarookJd
g;
.1
-n het bi
ly, jzonder;it is a eireumstanee (laet) that..., het is
eigenaardig, dat...; - feature, zie

peculiarity? a - flavour, een eigen-

aa
rdige (bilzondere)smaak (geur);ol
interest,van zeerbijzonderbelang;
the - point is ..., h'
et eigenaardige
(van hetgeval)is...J- to,eigen aan;
zzzœ.,uitsluitendbezlt(privilegeenz.).

peculiarity
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pelt

, te voorschijn komen fook
peculiarlty,bijzonderheid;eigenaardig- vertonen'
heid.
jig.);- hole, kijkgat.
jke: weerga'
,
pecuniary, geldelijk, geldts)..., finan- peer I znw., geli
cieel,N cuniair,pecunieel,
' - affair, evenaren Look:- wzth).
geldzaak'
, - clalm, g.vorderingè - peer 1'1, zie peep.
eompensatioa(eonsideration),g.elljke peerless,weergaloos.
vergoeding; - diffieulties (embar- peevish, gemelijk.
rassment), financiële moeilijkheden, pegznw.,pen,pln,(houten)nagel,plug;
knijper;schroef(v.snaarinstrurnent);
g.verlegenheid;> interest,g.elijk belang; op g. waardeerbaar belang; kapstok '
Look jig.j; to be a square
liabilities (ohligations), g.elijke ver- (round) - in a round (square) hole
fgemeenz.),niet op zijn plaats (de
plichtingen;Q'loss,g.elijk verlies;means, g.middblen;g.elijke omstan- rechteman op derechteplaats)zijn;
digheden;-requirem ents,g.behoefte;
to eome down a (or two), een
- resources,g.middelen.
toontje lager zingen;to take (bring,
let)down é -ortwo,eent.lagerdoen
pedagogictal),paedagogisch.
pedagbgp paedagogiçtk).
zingen;ww.,metpentnen)vastmaken,
vastpinnen,-pluggen Look:- down,
pedalznw.,pedaul,trapper;c#j.,voet....
in); Lbeurst.j doorikoop of verkoop
ped
ant
?
pe
dant
t
i
b
us
)
.
pedantiw pedant.
koersschommelingentegengaai(van);
pedantry, pedanterie.
van staatswege regelen (v.valuta,
peddle,venten;venten m et,rondventen
prijzen);-themarket(exehange),de
m arkt (den koers) steunen;- away
çook jig.); (/ïg.) beuzelen,zich met
beuzelingen ophouden, prutsen; zie
Lgemeenz.), ploeteren (aan, at); ook peddling.
down,binden(aanvoorschriftene.d.;
peddling adJ'.,beuzelachtig;znf
zz.,gebeuaan,to); - out, afsteken,uitzetten
zel, kleingeestig gedoe; gepingel.
(v.grenzen,met piketten).
gam oid, soort im itatieleder.
pedestal znfc., voetstuk fook jiq.);
' - pe
e
loek (Iamp),staande klok (lamp);- peignoir, peignoir.
writing-tahle, bureau-ministre; ww., pejorati
ve, een ongunstige betekenis
op een voetstuk plaatsen (ook jig.j. hebbend ofgevend (woord).
pedestrian adj.,voet...,te voet; (/ïg.) Pekar'stest,kleurbeproeving (v.meel).
alledaags, laag-bij-de-gronds; znw., pekin, pekingtzijde).
voetganger.
pe
koe, pecco (thee).
pelagw pels, vacht.
.

pedigrew stam a,geslachtsboom ;- eattle,
stamboekvee;-d,meteen stam boom , pelaçian, pelagic, zee...,diepzee....
pelerine, pelerine.
stam boek....
pedlar, m arskràmer.
pelf (gemeenz.j,geld,duiten tgdfc.minPedlary, marskra eril
';
m arskram ersachtend).
.
W aren.

pelisse,damçspaletot;kindermanteltje.

pedom eter, pedometef.: schredenteller, pellqt,bal
letgr,propje,kogeltje,korrel.
-m eter.
pelhe
-le, huidle,vllesje.
llieuled, met zilverhuid (v. koffie).
peek ww., Z:d Peer II;ZnW.tdzzzdr-l, pe
pellitory, - root, g.laskruidwortel.
Zte gl
impse znw. (/ïg.)'.
peelznw-,schil;zieookcaddy fcfzz.;ww., pell-mel
ladj.enbQw.,doorelkander,in
wanorde, verward; hals over kOp ;
schillen, pellen; zich laten schillen;
(off), (aflschillen; ontschorsen; ZnW ., w arboel.
(aflschilferen, loslaten; -ell barley, pellueid, doorschijnend; helder,klaar

gort; -inds), schillen, afgeschilde

Look v.stijl).
pellueidity,doorschijnendheid,enz.,zie
Perl
Bank
Aet,od
e bankwet (18ii)van de pellucid.
f Erigland''.
pelt 1, vel,vacht,pels,(geschoren,onpeeler, peller; pelm achine,
gelooide) huid; - monger, huidenkoper; - wool, dode wol.
peep, gluren (naar,at); - (out), zich
bast.

pelt
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pelt II, gooien (naar, at), beltormen,
bombarderen Look jig.; met, with);
neerkletteren.
peltry,huiden,pelterijen,pelswerk.
pem miean,gedroogd.gem alen vlees m et
vet tot koeken geperst of in repen
gesneden.
pen Ic)
nw.,pen Lookjig.j;fountain -,
. z

penetrant
griffelkoker; p.houder;- eom passes,
p.passer;= eraser, p.gum mi; - lead,

p.stift (zonder llout);the --marked

portion of the report, het m et p.
aangeduide gedeelte van hetrapport;

- protedor, p.dopje; - sharpener
(pointer),p.slijper,-punter;fcfc.:(met
p.) tekenen, optekehen, schrljven.
vulpen;dash (sèrape) ofthe -,pen- pemlant adj., zie pendent adj.k znœ.,
(hals-,oorlhanger;yaskroon, luster;
nestreek jook jig.j; to put (set)
to papep de p.op het papier zetten;
(hangend)gloeikousle;pendpl(electr.j;
schinkel Lscheepv.); wimpel (sch.);
to run (dash) one's - through ...,de
pendant,tegenhanger;- ship,vlaggez
p. (een streep) halen door;zie ook
drive c),ready l), slip b), stroke, schip.
wield, wielder; œf
zJ., (neérlpennen, pendency (inz.jur.),(het)hangendeof
schrijven';on which lett/r he had
aanhangig zijn;ook Lboeklt.j:postop
tussenrekening; during.'
the - of,
-ned his agreem ent, op welken brief
hij''met de p. zijn accbordverklaterwijl(zolang)...ltangende'i<.
ring had geschteven.
pendentc#j.,hangend,af-,overhangend,
(overlhellend; zwevends ook =
b)pe
same
ns
t
.
,
box
,
pe
hne
ndo
os
;
e
a
s
w
nnenkùker;- drawing,p.tekening;
pe
nding adJ'
.k (zdf#.)op handen zijn- hol
de;znw.?zie pendant zn-w.
der?p.houder;-knife,pennemes,
zakmesle; -mnm, schoohschrijker; pende
nte Hte (ju?*.), idem : hangende
schrijver; -manship, schrijfkunst; het geding.
manier varl schrijven, schrift; - pending ad)'
.,(nog) hangend, lopend,
name,schuilnaam ,pseudoniem ,nom
onafgedaan, onbeslist, aanhangig;
de plume; - pbint Lzeld.oj Amer.j, (zeI#.) boven het hoofd hangend;
(stalen) pen; - tray, pennehbakje; voorz., gedurende, hangende;in af-wiper, pennenwisser,Inktlap.
wachting van;- the inquiry (negopen 11zuw.,kooi(v.schapen enz.),perk, tiations),gedurende (hangende) het
rzoek (de onderhandelingen);
hok; (#F.-.
/n#.) plantage'
,f
zzfzz., op- tonde
he m eeting,staande de vergadering;
sluiten Look:- up,in).
penal, strafbaar, straf..-; to m ake -,
theresult(furtherinstructions,his
s.baar stellen; - eodw wetboek van
return?his nominatiom etc.
),in afs.recht'
: s.wet; - Iaws, s.wetten; wachtlng van het resultaat (verdere
Iegislatzon,s.wetgeving; - servitude,
instructles, zijn terugkeer,zijn bedwangarbeid.
noeming enz.);zie ook hold up.
penalize,strafbaarstellenipook = hand- pendulatw sli
ngeren Look fig-j,zweven.
icap; benadelen, achterstellen.
pendulous, (aflhangend; zwevend,
penalty, straf: (gel'
dlboete, verbeurte;
schommelend,slingerend qzeld.jig.j.
ook= handlcap;t'
J'imposea - (on), pendulum, slinger (v. uurwerk e.d.);
een boete opleggen;.
under (on) -'
of,
(/f#.) wie (wat) geslingerd wordt;
swing ofthe - (jig.j,schommeling,
op straffe (boete,poene)van,onder
verbeurte van;under heavy p.é, op
zwenking,reactie; the - has swung
to theother extrem e, m en is tot het
s.van zwàreboeteH;- clause, straf-,
andere uitel'
ste vervallen; - hall
boetebepaling -clausule; envelope
(bob),slingerbal,-gewicht; elock,
(4rzzdr.), enveloppe inhoudende èen
s.uurwerk.
diqnstbrief.
penetrability, doordringbaarheid, enz.,
Penallg, - (nùt),pinangt
noot)
zie penetrable; penetrabiliteit.
pence,ZLd penny.
peneilznf
c.,(lead)o potlood;(slate)-, penetrable, doordringbaar; te doorgriffel;eoloured -,gekleurd potlöodl
gronden;- to,toegankelijk (ontvan(written)in -,metvp.geschreven;-of pene
ketli
jk,vatbaar) voor.
rant, penetrant.
rays, stralenbundel'
;- easw p.koker,

penetrate
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PBPPBK;
penetrate, doordringen, doortrèkken pension II, pension; en -, en pension.
(van,met,with);(/fg.)doorgronden, pensionable,pensioengerechtigd;xnededöördringen in;door-,binnendringen
tellend voor (rechtgevend op) pensioen; - age,zie pension 1 znœ.; (in,into,through;tot,to);penetratinw
serviee.op p..rechtgevendedienstti
jd.
ookkdiepgaand'
,scherptzinnig).

penetration, (het) doordringen, enz., pensionary ak., pensioens...' ook:gehuurd,veil;znw.,zie pensioner.
zie penetrate'
,doorzicht,scherptzinniglheid; sterkte (v. lens enz.); pensioner,gepensionneerde,trekkervan
peacelul -, pénétration pacifique.
een jaargeld'
, ook: huurling, omgekochte;-s Act,pensioenwet;zie ook
penetrative, doordringend Look /f&.);
old age.
scherptzinnig); - power, doordrln-

pensive, peinzend,nadenkend;somber,
zwaarm oedig.
peninsular adj.,van een schiereiland; penstoek, sluisdeur,verlaat.
ZrtW., bewoner Van een S.
pent,opgesloten Look:- in,up);--up,
peninsulate,toteen schiereiland m aken.
ook (/l
k.): opgekropt; ook = penthouse.
pennant Lscheepv.j, zie pendant zngz.;
penta,-gon,vijfhoek;-gonal,v.hoekig;
vaanltje);Irish -s,rafels.
penniless,arm ,zonder geld.
hedral, v.zijdig;- hedrom vijfvlak.
pennon Lscheepv.j, zie pendant znœ.; pentane, pentaan.
gingsverm ogen.
peninsula, schiereiland.

vaanttje).

penthouse, afdak, luifel; (schuin af-

''PennsM, aandelen Pennsylvania Raillopende)loods.
penult: zie penultim ate.
road.

pennystuiver:tjïgshilling;mp.:pennies penultxmateadj.,voorlaatste,opéén na
de laatste; znw., voorlaatste letter(munten),pence (waarde,bl
jv-:sixpence), zie ook pound Il; Amer. ZPPIP'
cent-stuk; not a -,geen cent;in 1or Penunous,karig,schraal,arm L
ookjig-j;
a -, in for a pound, wie A zegt,
gierig, vrekkig.
m oet ook B zeggen; to take eare of PenuKb arm oede fook /ïg.
);(volslagen)
gebrek (aan,o1).
thepencw opiederenstuiverlettrn;to
n Lsp.-Amer.j,dagloner,sjouwer.
turn a(n honest) -, een (eerlnken) peo
duit verdienen;to a -,tot(op) den people znw.,volk;m ensen,lieden,personen; men; -% volkqren; his laatstencent;--a-liner,,,broodjchrijLgemeenz.),zijnfamilie;znnpersoneel;
ve
r
'
'
;
-a
l
l
nl
ng
,
br
o
ods
c
hr
i
l
ve
r
i
j
;
- -l
n-the-slot gasmeter (maebine), People's Couneil fNed.-lnd.j, Volksraad;ww.,bevolken;thinly (thickly)
muntgasmeter (-automaat); - post,
-tl,dun (dicht)bevolkt.
stuiverspost;-weight (c/gek.: dwt),
1/zaounce(+ 1,55g);-t-lwige,zuinig pep fajk.v.pepper,Amer., gemeenz.j,
in kleinigheden; --wise and pound-

fut1 ''spirit''*

ook old age, settle on, staff I znœ.;

ol -mint, p.muntolie; -m int drops

sioen stellen.

baar, opvliegend.

foolish (poliey), misplaatste zuinig- pepperznœ.,peper;cayenne -,Cayenne
heid, z. die de wijsheid bedriegt; p.; beaten (ground) o gestoten
(gemalen) p.; red > Spaanse p.;
-worth, voor (de waarde van) een
stuiver; not a -wortll, geen zier; a
round (whole) > ongemalen (hele)
good -worth,een koopje,waar voor
p.; --and-salt. p.-en-zoutkleurigte
stof);-box (eastor,easter),p.bus;zijn geld.
eorn? p.korrel; - corn rent, louter
pensilw (
overlhangend.
nomlnale huur of pacht in natura;
pension I znw.
,pensioen?jaargeld;to
- m ill, p.m olen; -m int, p.m unt; oil
retire on a -,m et pensloen gaan;zie

(lozenges),p.munttjes);- pot(shakage, op p. rechtgevende leeftijd;
- l
und, p.fonds; - insuranee, p.vere
r),zie- box;œœ.,(belpeperen.
zekering'
, ww., een jaargeld toekell- peppery,peperachtig,peperig;gepeperd
nen; - oll, pensionneren, op penLookjig.j,scherp,prikkelend;prikkel-
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Perleet
Per
@
per, per; as > Zze as bj; X Co., -:
ding, perceptie; (jur.) invordering,
innlng, ontvangst,perceptie.
J. Sm ith, p.0. X Mij:J.S.;to sign
'# '' perorder(
procuratie)tekenen; perceptivw waarnemend'
,waarneminqs

- annum,p.jaar;- eapita,p.hoofd,

;vatbaar(voor,of); - faculty,zte

...

p.persoon;the - capita eonsum ption,
perceptivity.
hetverbruik p.hoofd;- eash,p.kas- pereeptivity,waarnem ingsvermogen.

sa;- eent.Lajk.v.per eentum),pro- pereh 1,roetde) (51/a yard, 5,029 m);
cent,percent,tenhonderd;2/--eent.
hoge (verheven, veilige) plaats fook
(= 2/-perf 100),1/1a%;(tohenelitby pe/
X.).
it)forthefull100%,voor100% (voor- reh II, baars.
deel er van hebben);three - eent. pereh 111,noppen(v.laken);effen (glad)
stoeks, 3 procent fondsen; zie ook
maken (v.huiden).
percentage;- this date? p.heden;- perehanee f
zeld.j, misschien; (veroud.t
bijgeval,toevallig.
day (diem),p.dag;- diem rate,dag-

tarief;- head,zie'w capita;- July 1, perehlorate, perchloraat: overchloorp. 1 Juli; - m ensem, p. m aand; zuur zout.
rchlorie aeid, overchloorzuur.
millw p.mille;- month (year,week, pe
etc.), p. maand (jaar, week enz.); perehloride, perchloride.
- s/s''Jakatra'',methet (p.)s-s.J.; pereipience, waarnem ing, geWaarWor- se, per se:vanzelf,op zichzelf,lzit
diny.
zijn aard,,,an sich'';zie ook contra pereiplent, gewaarwordend, W aarzae
nw.
pr
ion,
nem end.
per
t,(J
'uroc
-,ur
zeat
ld.
j,zie.
ea.
perform .
per
eolate, (doen) doorzijgen, filtreren,
doortrekken,doorsiepelen,uitlekken
peradventutefveroud.jbQ'
w.,bijtoeval,
m isschien;znw.,onzekerheid,toeval,
Look jig.j.

gebeurlijkheid;beyond,without(all)
> zonder twijfel, stellig; a faet
established beyond -, een feit dat
boven allen twijfelverheven is.
perambulate, door-, af-, rondlopen,
trekken (ïnz.v.terrein,terinspectie
ofter vaststelling der grenzen).
perambulatiom rondgang,(grenslinspectie;geïnsqecteerd of te inspecteren
-

pereolatiom doorzijging, enz., zie

percolate.
pereolator, filter;filtreerkan.
pereussion, schok, slag, stoot; - eap,

slaghoedje;- drilling,stotend boren,
droogboren (petroleumwinning); grinder, gecombineerde stoot- en

m aalm achlne.
pereussive,slaand,schokkend,stotend,
slag...,schok....
perdurability, duurzaamheid; eeuwigheid.

distrlct;ultgestrektheid,om trek.
perambulator, kinderwagen.
pereàle, perkaal: katoenbatist.
perealine,perkaline:boekbinderslinnen, perdurable,duurzaam ;eeuwi
gtdurend).
-kat
oen.
peregrinte)Lveroud.),uitheems,vreemd.
percan,zie baracan.
perem ptoriness, beslistheid, enz., zie
perceivable, m erk-, Nvaarneenabaar, te
perem ptory.
em ptory, beslist, geen tegenspraak
zien;begri
jpeli
jk. bespeuren,Waar- perdul
dend, zeker, volstrekt; perem ppereeive,(belmerken,
nemen,geWaarWorden,OntW aren.
toir,beslissend,afdoend, finaal; bevelend, gebiedend.
percentage,percentage;(aanldeel;percenten, provisie; gehalte; at what perennialc#j.,het Yehele jaar durend;
-,tegen hoeveel percent;- of dust,
jaarin,jaaruit;voörtdurend,lang-of
fat, m oisture,water,etc.,stof-,vet-,
altijddurend;overblijvend (v.plant);
vocht- watergehalte enz.
znw.,overblijvende plant.

perceptibllity, (belmerk-, waarneem- perfeet adj.,volmaakt,volkomen,perbaarheid.
f
ect,voortreffelijk;to he - in,in de
perfectie kennen, onder de knie
perceptible, (belmerk-, waarneembaar
hebben;- nonsense,volslagen onzin;
(vo0r,tol.
perception, waarnem ing, gewaarworitis - rubbish,hetiswerkeli
jk romEngels H andelswoordenboek
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perfedibility
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m el;I know -ly well...,ik w eet,heel perfum er, parfum eur.

perishable

%oed ...;zieook agreement?combus- perfumery, reukwerkten), parfumetlon, practice'
, fcw?., volmaken, verrielën);fabriek ofwinkel van p.

perlunetoriness,oppervlakkigheid,enz.,
beteren? perfectionneren.
zie perfunctory.
perfedibility, volmaakbaarheid, vatperfunetors oppervlakkig, vluchtig.
baarheid voor verbetering.
m echanisch, sleurs, (
perfeetible,volm aakbaar,voor verbetegedaan) ult
plichtsdwang,afgedwongen.
ring vatbaar.
perfection,volm aakt-,volkom en-,voor- perfuse,besprenkelen,overgieten,over-

treffelijkheid, perfectie; volmâking; dèkken (met, with), gieten door
(over).
to -, in de perfectie,voortreffelijk,
volm aakt;to attain to a high degree perfusion, besprenkeling, enZ., Zè&

of -,een hogen graad van volm aaktheid bereiken.
Perfeetness, .volm aaktheid, enZ., Zze

pçrfect ak.

perfuse.
pergam eneous, perkam entachtig.
perhaps, m isschien,wellicht.

peridot! chrysoliet, golzdsteen; Look

Perfidious, trouweloos, verraderli
oor:) toqaas.
jk, onjuïste benaming ç,
perfide.
perilznw.,gevaar;Lassur.jrislco;at a
ped idiousness,perlidy, trouweloosheid,
timeof-,wanneerhet(schip)in g.is;
-s exeluded,van de dekking uitgesloontrouw.
Perlorate, perforeren, doorboren; to
ten risico's Lassur.j; -s of the sea,
gevaren der zee,zee-evenementen'
,at
detaeh along tlle -d line, langs de

yOuK (OWn) -, OP UW eigen Verantgeperforeerdelijn afscheuren;- into
woordelijkheid (risico);to bein - of
(through),dringen in (door).
one's lile, in levensgevaar verkeren'
,
pedoration,doorboring,perforatie;gat,
to put in - = fcf
zz.,in g.brengen.
gaa
t
j
e
.
perforator?perforator,perforeerm achine. perilous, gevaarli
jk,gevaarvol, hachelijk.
perforeebz
J'
w.,noodzakelijkerwijze,door
den nood gedwongen;hehad - to ..., period,ti
jdsverloop,
jd,tijdvak!-perk,ti
periode';volzi
n;(Inz.zr
lvler.lpunt(na
hij moest wel (moest noodgedwonvolzin),the - eoveredhythisreport,
gen)...;znfc-, ol - (zeld.j,zie è#'
f
.
c.
perform able, uitvoerbaar,te vervullen,
het tijdvak waarover dit verslag
handelt; to put a - to, een einde
te doen.
perform ,volvoeren,ten Ilitvoerbrengen,
maken (paalen perk stellen)aan;at
stated -s,opvastgesteldetijden;fora
nakomen (ookv.belofte:plicht),volbrengen,vervullen;verrlchten,doen;
(the) - o1, voorden duur (tijd,een
presteren.zich houden;afleggen (v. periode)van;ofthe-svan den huidigen dag (tegenwoordigen tijd).
afstand);- ftemalities,formaliteiten
vervullen;- a voyage, zie com plete periodie,zie perlodical adj.
mœ.; zie ook another,contract c,
z), periodiealadJ'.,periodiek,geregeld (op
gezettetijden)terugkerend (verschilfunction ZnW.
Pedorm ânfe, Volvoering,enz.,Aie Pernend);-ly,ook:geregeld?op gezette
tijden;znw.,periodiek,tljdschrift.
form;prestatie,werk,daad;(toneellvoorstelling, opvoering; due - of a periodieity,periodicitei
tLook electr.t,geegelde (periodieke)terugkeer.
contraet, richtige uitvoering (nale- per
riphery, omtrek,peripherie.
ving)van een contract;the - ofthis
piping is inlerior to thatof..., deze periphrasis:peri
phrase,omschrijving.
rique, prlm a,zware Louisiana-tabak.
buizen blijken in depractijk (houden pe
periseope, periscoop.
zich)minder goed dan
performer, volbrenger, verrichter; a peri
sh,omkomen,tegrondegaan,(doen)
bad> wiezijnbeloftenslechtnakomt. vergaan.
pedume znw., reuk, geur; reukwerk, perishahlec#j.,vergankeli
jk;aan bederf
onderhevig; znw., -s, aan bederf
parfum; f
&f<z., geurig (welriekend)
m aken,doorgeuren, parfum eren.

onderhevige waren.

perishableness

6i1
perishableness,vergankelijkheid;bederfelijkheid.
per
jurw - oneself,een meineed doen,
een valsen eed afleggen;-d,m einedig.
perjurer, meinedige.
perjurious,meinedig.
perjury, meineed, valse eed; woordbreuk;to eom mit -, een valsen eed
afleggen, een m eineed doen.
perk,den neus in den wind steken,een

hoge borst opzetten (ook:- up).

perpetuity
weather -ting,weer en wind dienen-

dey
'- of,zie admitof;znw.,(schriftelljke)vergunning,verlof;permissie-,
accijns-,geleide-, vervoerbiljet,uitvoerconsent;(verblijflpas;import >

invoervergunning;- han,verbod van
invoervan nietdoor consentgedekte
goederen.
perm ittee, wien iets is toegestaan;
houder van een ''permit''#
perm utation, verwisseling, om zetting;

perky, parmant,brutaal.
(wi.
nk.)permutatie;- lock,letterslot.
perm anence, perm anenfy, bestendig- permutator (dlccfr.
),stroomwisselaar.
heid, duurtzaamheid), voortduring; perm utw verwisselen, omzetten.
perm aneney,ook:vaste positie,rege- pernicious,verderfeli
jk,schadelijk,fnuiling enz.; 1or a permanency, voor
kend; pernicieus.
vast; to deelare oneself in -, zich pernickety f
gemeenz.), peuterig, overperm anent verklaren.
precies,kieskeurig'lastig,netelig.
perm anent, voortdurend, bestendig, perorate,een peroratle houden;oreren.
duurzaam,blijvend,permanent;vast peroration, peroratie;oratie.
(v. benoeming, posltie, commissie, peroxidw peroxyde.

afnemer, personeel, verblijfplaats, perpend Lveroud.ltoverwégen, wikken.
kleur);to make -, bestendigen; - perpendieular adl.,loodrecht (op, tolin het lood; rechtop, rechtstandig;
total(partial) disablement,blijvende
al
ge
he
l
e
(
ge
dee
l
t
e
l
i
j
ke
)
i
nva
l
i
di
t
e
i
t
;
a
znw.,loodlijn;schietlood;loodrechte
- i
m pr/vemext, 00n dtltlrzam o V0rstand;outol(the) -,uit)etlood.
bet
ering;- way.baanbed Lspoorw.); perpendieularity,loodrechte stand.
Court of International Justiew perpetratw bedrijven, begaan, plegen.
Perm anente Hof van lnternationale perpetration, (
het) bedri
jven, begaan,
Jus
itie,zti
plegen.
per
m atnga
na
ee, ook asset ett debt h).
perm anganaat, OVer- perpetrator,bedri
jver,pleger,dader.
m angaanzuur zout.
perpetlzal,eeuwig-,altijddurend,levensperm eability. doordringbaarheid.
lang,perpetueel;vast,voor hetleven
permeable,doordringbaar;- to(by)...,
(v. ambt); Lgemeenz.j eeuwig; doorlatend.
annui
ty,alti
jddurende (doorlopepde)
perm eant, döördringend.
lijfrente,zieook perpetuity;- debenperm eatw doordringen,-trèkken;doortures (debt), onaflosbare obligaties
(schuld); - loan (mortgage), onops
i
e
pe
r
en;
t
hr
ough,
dr
i
ng
en
(
t
r
e
kke
n)
door.
zegbarelening(hypotheek);-motion.

perm eation, doordringing, enZ., Zt
*
e
perpetuum m obile; - serem schroef
perm eate.
zonder eind;-ly exem pted lrom,voor
permissible,toelaatbaar,veroorloofd.
altijd vrijgesteld van.
permission? permissie, toestem ming, perpetuanee, voortduring, bestendigheid.
vergunnlng,verlof;togrant(give) >
toestem m ing verlenen; by -, m et perpetuate, bestendigen, doen voorttoestemm ing; with your o m et uw
duren,vereeuwigen,perpetuëren.
perpetuation, bestendiging, enza, ZLe
goedvinden (verlof).
permissive, veroorlovend; ook: veroorperpçtuate.
loofd.
perpetuity, altijddurendheid, eeuwige
perm it ww., perm itteren, veroorloven,
duur;levenslangbezit;(annuitl-in)-,
toelaten, toestaan, vergunnen; - us
altijddurende(doorlopende)lijfrente;

to..., het zij ons veroorloofd...;if
circumstanees -, indien de om standigheden het toelaten; wind an4

Rule againstPerpetuities, wettelijke
bepaling die verbiedt bescllikkingen
te treffen w aardoor de bestem ming
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perspieaeious
perplex
t
o
a
ee
e
p
t
t
he
of
,
van geld of goed voor langen ti
(
t
e
n onl'echte)
jd
wordt vastgelegd;in (to,for) -,voor
voortrekken;not to aecept (respeet)
-S, to have no resped to -s. zoneeuwig (altijd).
perplex,in verwarring brengen,onthutder aanzien des p.s handelen, geen
aanzien des p.s kennen; aeceptanee
sen,verbijsteren;verwarren,compliceren; -ed, verward, onthutst, ver(respeet)ol-s,aanzien desp.s,voor-

bijsterd,perplex;verward,ingewik-

keld.
perplexity, verw ardheid, verwarring,
enz., zie perplex;verslagenheid.

perquisitets).emolumentten),verval.

perron, stoep?bordes.
perry, perewnn.

trekking; without aeeeptanee (respeet)of-s.irrespectiveof-s,zonder
aanzien des p.s; zie ook respecter;
to apply in -,zich p.lijk aanmelden;
in (one'sown) -,in eigen p.;in the

of, in de p.van.
personage, personage.

perseeute,vervolgen;lastig vallen (met personaladj.,persoonlijk;eigen;Lboven
vragen enz.;met,with).
briej:) ,,persoonlijk''; zie ook perperseeutien, vervolging, enz., zie personally;tobeeome -,p.(beledigend)
worden; that is - to m yself. dat
secute.
perseeutor,vervolger.
betreftmijp.;- aeeident insuranee,
individuële ongevallenverzekering;
perseverancw volharding,doorzettingsdebt,zieprivate;-property(estate,
Verm ogen.
perseverant(zc!#.),ziepersevering.
ehattels)? roerend goed; - remark,
persevere,volharden (in,bij,in),aan-, personallteit:beledigendeopm erking;
- seeurity, p.e zekerheid (borgstelvolhouden (met,with), doorzetten;
persevering, volhardend enz.
ling); - theory, personalistlsche
Persiam -blind,pqrsienne:zonneblind;
theorie Lboekh.j; zie ook effect Il,
- earpet, Perzlsch tapijt; - lur,
tax èa), thing bj; znw. (zc!#.), -s,
p.eigendom?personaliteiten;(Xmdr.)
persianer (bont);- lawn,stijf,vast
batist;- qowder,insectenpoeder; pe
rsonalia (zn courant enz.); (zdI#.)
= personalty.
wheel,kettlngpomp;- wool,m oswol.
persiana,zi
jdemetgrootbloempatroon. personality, personaliteit, persoonlijkpersico, persico.
heid;(gdœ.mp.:)persoonlijk-,hatelijkpersienne, dunne voeringzijde' ook=
heden;(zc!#.)= personalty.
Pçrsian blind.
personalize,verpersoonlijken.
pe
r
s
i
f
l
a
ge.
perslllage,
personally,persoonlijk;in persoon;wat
persimm on (
mij aangaat;to apply -, zich perXmer.),dadelpruim .
persist,volharden,volhouden,niet toesoonlijk aanmelden;- Ido notthink
,i
k voormijgeloofniet
geven, persisteren,blijven (bij,in); pe...
rsonalty, roerend goed.
voortduren, blijven bestaan; - in
sonate,voorstellen,de rolspelenvan,
one'sopinion,bijzijn mening blijven perui
tbeelden; optreden als, zich uit(persisteren);- in saying that...,er
geven voor (gdœ.bedrieglijk).
bijblijven,dat....
persistenee, persisteney, volharding, personation, voorstelling,enz.,zie personate.
enz.,ziepersist;hardnekkigheid Look
personilieatiom verpersoonlijking.
v.
g
e
r
uc
ht
)
.
persistent,volhardend,enz.,zie persist; Personify, verpersoonli
jken, personiiëren.
aanhoudend, blijvend, gedurig; to perfs
onnel, personeel.
refuse -ly,standvastig (hardnekkig)
weigeren;- demand,gestadige (aan- perspeetive znw., perspectief; p-tekening;(/fg.)verschiet,(voorlultzicht,
houdende) vraag; - rumour, hardnekkig gerucht.
perspectief;in -,in p.;(/fg.)in het
verschiet; zie ook open up; adj.,
person,persoon;personage;persoonlijltperspectivisch.
he
i
d,
ui
t
e
r
l
i
j
k,
vo
or
ko
me
n;
ar
t
/i
c
i
a
l
ieaeious, scherpziend, -zinnig,
(jur.),zedelijk licbaam,rechtsper- persscphr
ander.
soon;natural - (jur.),natuurlijk p.;

perspieadty
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#et
perspieacity.scherpziend-yscherpzinnig-, pertllrhative, (
verlstorend, enZ., zie
schranderheid, doorzicht.
perturb.

perslticuity, klaar-, duidelijk-, helder- perusal, (nauwkeurige)lezing;after -.
na lezing (kennisneming);for tyourl
held (jfg.).
-, ter inzage (kennisneming);on PerSpicuous, klaar, duidelijk, helder
ofybij het doorlezen van.
(
/
'
:
<
.
)
.
perspirable,kunnende uitwasemen;uit- peruse. (
nauwkeurig) lezen,doorlezen,
wasem ing doorlatend.
nagaan.
perspiration,uitwaseming'
,transpiratie. Peruvian, - halsam, Perubalsem ; k, kina-,Perubast.
perspire,uitwasemen Ltrans.enintrans.j; pebar
rvade, doordringen, -trèkken, vertranspireren.
persuadable,overreedbaar,teoverreden.
vullen Look jig.j (van, with, by).
persuade, overreden, overhalen (tot, pervasion, doordringing, enz., zie
pervade.
into; om, to), bewegen (tot, to), per
vasive, doordringend, enZ., ZLd
bewerken, bepraten, overtuigen; oneself, zich overtuigen; ook: zich
pervade.

verse, onhandelbaar, onredelijk,
wijsmaken;at last he was -d to ..., per
dwars,eigenzinnig;verkeerd,slecht,
eindelijk liethijzich overhalen om...;
rvers.
to be -d of (that...), overtuigd zijn pepe
versionlverdraaiing,enz.?ziepervert.
van (
dat...); - from (out 09, af- per
rversity, onhandelbaarheld, enz.,zie
brengen Van .

persuasibility, overreedbaarheid.
perverse; perversiteit.
persuasible,overreedbaar,te overreden. perversive, verdraaiend, enz., zie perpersuasion, overreding, overtuiging'
,
vert;verderfelijk.
overredingskracht.
penert,verdraaien (v.woorden,feiten),
verkeerd uitleggen; bederven, mispersuasive adj., overredend, overtuileiden;m isbrulken.
,
gend; - powers, overredingskracht'
znw,o.sm lddel.
pervious, doordringbaar, toegankelijk

pert,vrijpostig,brutaal.
pertnesw vrijpostigheid,brutaliteit.
pertain,- to,behoren tot (bij);betrek-

king hebben op.
pertinaceous, hardnekkig, halsstarrig,
vasthoudend.
pertinacity, hardnekkig-, halsstarrig-,
vasthoudendheid.
Pertinence,pertinency,toepassel
ijkheid,
enz.,zie pertinent adj.

L
ook jig.), ontvankelijk (voor, to);
- t
o,ookldoorlatend (v.waterenz.);
zie ook reason ca).

perviousnegs, doordringbaarheid, enz..
zie pervious.

peseta,peseta (Spaanse munteenheid).
peso, peso (Z.-Amgr.munteenheid).

pessim ism , pessimlsme.
J.n ZL&
pessim ist znw., pessim ist; Jg'
pessim istic.
pertinentadJ'.,toepasselijk,gepast,ter pessim istic, pessimistisch; to take a view of,van den donkeren kant bezake (dienend),zakelijk; - to, van
toepassing op, betrekking hebbende
zien.
op;thisisnot - to the m atterin hand pest, pl
aag, pest (gcœ. /@g.), last,

kwelling;schadelijk gedierte;a soeial
(under diseussionlydit heeftmetde
onderwerpelijkezaak nietstemaken;
-,de kanker der maatschappij.
pester, kwellen, plagen, lastig vallen
ZnW.tgcfc.rzzç'-l,toebehoren.
perturb, (verlstoren, verontrusten, in
(om,for).
sterer, kwelgeest.
beroering (in de war)brengen;they pe
aKe som ewhat -ed at the goods pestiferous? verpestend, verderfeli
jkschadelilk.
arriving so late, zij maken er zich
enigszins bezorgd over,dat de goede- pestil
ence,pestilentie,pest Lookjig.j.
ren zo laat aankom en.
pestilent,zie pestiferous;pestilent.
r'fc.,
per
turbation, (verlstoring, enz., zie pestle zntv.? (mortierlstamper; f'
perturb;bezorgdheid;to eause a -,
stampen '
btrans.en intrans.j.
opschudding verwekken.

pet .
1, boze bui, gebelgdlleid; to tpke

#et
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(the) Nj to be in a -, boos worden.
zich Vebe
gd tonell(taver: at).
. l
pet 11 ak., geliefd, lievellngs...; that

is his - aversion, er is niets dat
hem méér tegenstaat'
, ww., vertroetelen.
Peter,blue -,vertrekvlag (
scheellv.b;to
horrow from (to rob) - to pay Paul

fgemeenz.j,een gat maken om een

ander te stoppen,de ene schuld m et
de andere dekken.

pharm aeeutieal

p.maatschappij; t
listriet,p.gebied,
boorterreinten);- engine, p.m otor;
ether,zie petrolicether'
,- industry,
products, etc., aardolie-, petroleum -

industrie, -producten enz.; - jelly,
vaseline; - spirit (zeld.), benzine'
,
= stove! p.toestel; - tank, p-tank,
reservolr; - well,p.bron;zie ook oil

-

c)en c).

petrolic, petroleum ..., benzine...;
ether, p.aether.
petroliferous, petroleum houdend, -opleverend.

peter (gemeenz.j,- out,uitgeputraken
(v.mijn enz.en jfg.),afnemen,ten
einde lopen, op niets uitlopen.
petrolinte), oliegroduct,inz.verkregen
petition zrtœ.,verzoektschrift),petitie, bij de distlllatie van Rangoon
petroleum .
adres; bankruptcy -! aanvrage tot
faillietverklaring, falllissementsaan- pettieoat,(
onderlrok;-insulator(eldc/r.),
rok-,kapisolator.
vr
a
ge;
on
t
he
s
i
mpl
e
o
f
(
j
u
r
.
)
,
op
,chicaneren;-glng,
eenvoudig verzoek vah; to '
lile a -, Pettlfog,beunhazen'
een verzoekschrift(request)indienen, petotok.
advoc
at
e
r
i
j
.
ifogger,beunhaas;chicaneur;advorequestreren; to lile a - of (in)
b
ankruptey? een verzoek tot faillietcyat van kwade zaken.
verklaringlndienen;tofileone's- (in pettifoggery, beunhazerij; chicanets);
ook = pettifogging.
Iol) bankruptey), zijn faillissement
aanvragen;to present a - against pettiness,ldeinheid,enz.,ziepetty.
ttish,korzelig,gemelijk,humeurlg.
a person, iem ands f. aanvrayen; pe
t
petto,in -,in petto;to keep in o in p.
o present a - tw een adres rlchten tot;to send in a -,zie to file a
- ; œg,., een verzoekschrift indienen

(bij),requestreren (bij),petitionneren,
verzoeken (om,for); -ing creditor,

aanvrager van het f., crediteur die
het f.aanvraagt.
petitionary,verzoekend,petitionnerend;

- eyistle (letter), verzoekschrift,

petitze.

petitioner, verzoeker, adressant, requestrant.
petrifactlon,verstening.

houden.

pettp klein,gering,onbeduidend;klein
(-zlelig); - artz
-cles (goods: wares),
galanterieën; - cash, klelne kas;
eharges (expenses), petties, k.e
onkosten; - claim s, bagatelschaden
fassur.j; - farmers (tradeps), k.e
boeren (handelaren);- tricks,laag-bij
den-grondse m anoeuvres; zie ook
average 11c)en larcrny.
petulance, gemel
ijkheld, enZ., zie
petulant.
petulant, gemeli
jk,prikkelbaar,wreve-

petrily, (doen)verstenen Look jig.4.
lig, lastig.
Petror ad standard, houtmaat (165 pewt
er znw., tin,piauter: mengsel van
kub.voet).
ood, tin enz. waarvan vaatwerk
petrolznm.,benzine(voormotorenenz.), l
wordtvervaardigd'
,tinnen artikelen,
m otorbenzine; --driven, door b.
gedreven;- engine,b.m otor;- pum p,
tinnegoed Lookl-ware);adj.,tinnen.

b.pomp,-automaat;- storage depot, pewterer, tinnegieter.
b.opslagplaats; - t.ank, b.reservoir; Phantasm, droom -, drogbeeld, hersenschim .
œœ., van b. voorzien.
petrolatum, petrolatum : vaseline voor phantasm al, fantastisch, spookacbtig,
hersenschim m ig.
medicinaledoeleinden (ook:white -); pha
ntom,spooktsel),schim,schijnbeeld,
ruwe technische vaseline.
hersenschlm , phantoom .
petroleum , petroleum , aardolie; barrel,g.vat;- coke,p.cokes (residu pharm aeeutieal, pharm aceutisch; zie
ook chem ist.
bij distlllatie van p.); - company,

pharmaceutlcs
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phraseology

pharmaceutics,pharmaceutica,artsenij- phosphatw phosphaat: phosphorzuur
bereidkunde.

pharmacist, pharmaceut'
, apotheker.

pharm acologist, pharm acoloog, artse-

nijkundige.
boek der artsenijbereiding;voorraad
artsenijen.
pharmacy, pharmacie;apotheek.
pha
se,phase,stadium; Ltechn.j
. phase;
to enter a new -, een nieuwe p.
intreden;the - ofthe subjeetwhieh

pharmaeopoeia, pharm acopoea: hand-

zout; - of lim e, phosphorzure kalk;
- d,phosphor
zuur.
phosphatie, - m anures, phosphorzure
m eststoffen.
phosphor, zie phosphorus; bronze,
phosphorbrons.
phosphorate, m et phosphor verbinden.
phosphoresee,phosphoresceren,lichten.
phosphoreseenee, phosphorescentie.
phosphoreseent, phosphorescerend.
phosphoriw phosphorisch, phosphor...;
- acid, phosphorzuur.
Phosphorous, phosphorhoudend,Phosphor....

deals with ..., dat gedeelte van het
onderwerp hetwelk handelt over ..x
pheasant, fazant.
pheasantry, fazantenkooi;f.park.
phosphorus.phosphortus).
phenol, phenol:carbolzuur.
phosphuretttled,metphosphorverbonphenomenal, phenom enaal, buitengeden, phosphor....
photo, zie Ngraph; -ehromy, kleurenwoo
n,
o
nge
kend
hoo
g
(
gr
oo
t
enz
.
)
.
phenomenon l
mp.: phenomena); Ver- fotografie;--engraving,zie-gravurei'

schijnsel;phenomeen.
phenf
.lLchem.j,phenyl.
phial,flesje,fioolLookjig.j;-sofeastor
oil,flesjes wonderolie.

philanthrope, zie philanthropist.
philanthropic, philanthropisch.
philanthropist, philanthroop.
philanthropy, philanthropie.
philatelie, philatelistisèh.
philatelist, philatelist.
philately, philatelie.
philippiw philippica:heftige (
straflrede.

philologictal), philologisch.
philologist, philoloog.
philology, philologie.

philosophgr,filosoof.
phitosophzetal)!filosofisch,wijsgerig.
philosophize, fllosoferen.
philosophy, filosofie, wi
jsbegeerte.
phlegm , flegma.
phlegmatie, flegm atisch, flegmatiek,
koel,nuchter.

phone (+ gemeenz.j,afk.v.telephone
(znœ.en œœ.).

phonetic,phonetisch, naar den klank,
den k. betreffend.
phoniw klank...,acoustisch.
phono, .gram , fonogram ; -graph,
znfc., fonograaf; œœ., f.grafisch op-

ne
men e,
(opt
ekenen, reproduceren);
- graphi
f.grafisch; -graphy, f.
-

grafie,phonetisch kortschrlft;klankopneming.
phormium , Nieuwzeelands vlas.

-ge
m photogeen (soortmineraalolie);
'
-gram, fotogram ; beeldtelegram ;
-gram metrieal,fotogramm etrisch;--

r aph,znw.,fototgrafie);tohaveone's

-graph taken, zich laten f.graferen;
-graph alhum , f.grafie-album ; œfzz.,

f.graferen; -capher, f.graaf; -Kraphiw f.graflsch; -graphie materials, f.grafie-artikelen (-benodigdheden); -graphy,f.grafie;-gravure,
znw.,f.gravure;f
4?œ.,f.gravurels#
)maken van; -lithography, f.lithografie;
-meter, f.-, lthttsterktelmeter; -me
try, f.-, lichttsterkte)meting'
, -phonw photophoon: lichttelefoon;
-stattie) copy, f.copie; -telegraph,
beeldtelegraaf(toestel); -telegraphy,
beeldtelegrafie; -type, znw., llçlltdruktplaat);f.typie,lichtdrukkunst;
ww., lichtdruktken) maken van;
-zineography, f.zincografie.

Phraseznçc.,phrase,zegs-,spreekwijze'
,
uitdl'
ukking, bewoordingten); zlns-

deel,zinsnede'
,m ere -s,slechts phrasen;in sim ple -, in eenvoudige be-

woording;in hisown -,om zijneigen
woorden t'
e gebruiken; --m onger,
phraseur; ww.,onder woorden brengen,uitdrukken;his rem arks are so
- d as t
o givetheimpression ...,zijn
opmerkingen zijn in zodanige bewoordingen vervat,dat zij den in-

druk geven ....
Phraseology, phraseologie,bewoording,

phrenetic
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wijze van uitdrukken,woordenkeus.

phrenetic.waanzinnig,dol;fanatiek.
phthalie acid, phtaalzullr.
physiw geneeskunde; -s, physica, natullrkunde, -wetenschap.

physieal,natuurkundig,-wetenschappelljk,physiek;materieeliphysiektlichameligk; - hazard Lassur.j,oblectief
risico;itis a - im possibility,it is -ly
impossible,het.isphysiek onm ogelijk;
- property, tastbare bezittingten).
physieian, geneesheer (ïzzz. internist),
(fnz.drràcr.)dokter.
physieist, physicus.
physiologietal), physiologisch.

pictorial
the m eaning, achter de betekenis
komen; -ed out with, afgezet (
be-

(bezet)met;- to pieces,uitelkander
nemen;(/fg.) afkammen,-maken;up, openbreken, -hakken; oprapen,
pikken,-halen;opnemen (v.passagiers); bemachtigen, op den kop
tikken,opdoen (v.inlichtingenenz.),
bijeenscharrelen; to be -ing up (gdmeenz.j,wederopleven;-upa liting
(livelihood)! aan den kost komen,
-

den kostbigeenscharrelen;- up one's
spirit, - up eourage, weder m oed
vatten;zieook bone znw.en quarrel
zràm.; -lock, slotopsteker, loper;
-poeket, zakkenroller'
! -purse, zie

physique, physlek, lichaam sgestel,
-bouw .
bargain ca); --up? plck-up: weerpianettw lage piano.
gever (v.gramofoon).
pianino, pianino.
picker, pikhaak, houweel; plukker,
@
rooier, sorteerder; pikker (spoelpian
(ooà'
.ani
-lno;
orte),Plano'eottage Yy
klo?
elne
pi
grand -, vleugel;
schieter in weefgetouw).
semi-gran; o salonvleugel; upriKht pieketznw.
,piketpaal,staak;post tbij
-, pianino; - player, zie pianola; staking); ww., afpalen, met pzen
stool, pianokruk.
afzetten; aan een paal vastm aken;

pianola, pianola,kunstspelpiano.

posten (bijstaking);-theworkers,de
piaster!piastre,piaster (munt).
werkwilligen molesteren;-theworks,
posten blJ de fabriek.
piea,clcero (lz-puntsdrukletter).
pica, pica (lettertype: 12 punten); picking, (de) pluk; piksel (v. koffie
small-,klein p.(
.11 punten).
enz.);-s,profijtjes,kleine voordeelpicealilli,piccalilll,m osterdzuur.
tjes,extraatjes;afval,uitschot,respice,Eng.-lnd.koperen munt(1/4anna, tanten;-s(and stealings),wat men
in de wacht sleept''; - season,
:1:1 cent).
piek c)znw.,pikhouweel,punthamer; pluktijd.
pluk, piksel; keuze, keur; inslag- piekle znw.
, pe
l, zuur; ingemaakt
zuur
Lgke
ew.
goed,
draad;the-of...,hetbeste(dekeur)
zzze.); bijtmiddel;
m ixed -s,gem engdzuur;tobei'
n a sad
van...;tohavethe-(fromlytekiezen
hebben (kunnen kiezen)(u1t);the fsorry, niee) -, lelijlt in de klem
of the basket, het neusje van den
(den knoei) zitten; zie ook rod; zalm ; -axte), znw.
ruet, zuurstel; - fork, zuurvorkje;
, houweel; œœ., e
met een h.(belwerken.
jar,zuur-,inmaakfles;fcfc.,pekelen,
b)fd
fzçr?.,hakken,pikken;opensteken (v. inmaken,inleggen (in hetzuur);met
slot); (af-, uitlpluizen; plukken (v. een bijtmiddel behandelen; -tl
eabbage,zuurkool;-41herring,gem avruchten,bloemen,gevogelte),(verl,-d m eat,pekelvlees;
lezen; (uitlzoeken, (uitlkiezen; -ed, rineerde haring'
uitgezocht,-gelezen,keur...; zie ook
-tlm eat sausage, zultworst;pickling
picking; a -eil sam plw een vals
establishment, zouterij- piekling
m onster'
. - oakum, werk pluizen;
onions, inmaakuitjes.
eksom e, kieskeurig.
and ehoose,(metzorg)kiezen,tekust pi
pi
e
ric aeid, picrinezuur.
en te keur gaan;...to - and ehoose
trom, te kust en t,e keur;- holes im pietorialadj.,schilderts)...,beeld...;ge, - glass,
vitten (afgeven) op; - one's words, illustreerd; schilderachtig'
bescllilderd glaswerk;- postcard,zie
zijn woorden met zorg kiezen; icture postcard; znw., geïllustreerd
out
, (uitlkiezen,uitzeeken, -pikken;
afzetten, doen uitkom en; - out
tljdschrift.

pieture
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pieture c) znœ., schilderij, plaat, afbeelding,schildering,beeld (ookjig.j;
beeltenis, portret;toonbeefd; evenbeeld; motion (movlng) -s, the -s
çgemeenz.j, cinematograaf, de bioscoop; to tlraw a - of, een beeld
(tafreel)ophangenvan;toform atrue
of.zich een juist b.vormen van;
the - presentetlis unduly favourable,
hetbeeld isgeflatteerd;to bein the -,

erbijpassen,-behoren,medetellen;to
beverymuehinthe-,ereenbelangrijke ro1in spelen;to eom einto the -,in
hetgedingkom en,een rolgaan spelen,
m edegaan tellen;ook = to 1itinto the

-,bi
jhetgeheel(inhetkader)passen;
t
o be outolthe -,er nietbijpassen.
behoren,misplaatstzijn,niet medetellen,erbuiten staan;...isoutoïthe
asa grain-exporter,...teltnietm eer
m ede is graanexportland;to leave

out of thq -, bulten beschouwing
laten,ernletbijbetrekken,erbuiten
l
ateon;
ww.,(aflschilderen,afbeelden;
- t
oneself,zich vool'stellen.
bj samenst., - book, prentenboek;
cleaner, schilderijenrestaurateur'
dealer, s.nhandelaar; - frame? lijst
om s.ofplaat;-framemaker,lljstenfabrikant; - gallery, s.nm useum ,
-

zaal; - palaee (theatrw house),

bioscoop;- posteard,prentbriefkaart;
- poster, reclam eplaat; - show, s.ntentoonstelling; - stam p, sluitzegel.
picturesque,schilderachtig,picttlresque.
picul,pikol.

pidgin, - (En4lish), Pidgin-Engels:
handelsjârgon ln Chineseen Japanse
havens.
pie 1, taart, pastei; to eat hum ble -,

pier

papier); vat (wijn) enz.; coupon
(laken); a - ol good fortune, ol
(good) luek, een buitenkansje, geluktje);- ol furniture,meubeltstuk);
a - ofimpudence,een (staaltje van)
onbeschaamdheid,eenbrutai stukje;
ofintelligence (news),nieuwtje;ofland,stuk land;- ofm oney,geldstuk;a - ofwork,een s.werk;(jig.j
herrie,beweging;zie ook mind c1);
-dyed, aan het stuk geverfd; goods, goederen aan het s.; m anufacturen; - m ark,s.m erk;-meal,

bï
lw. (ook: by -meal), bij S.n en
brokken, bij yedeelten, s. voor s.;
ad
J'., stuksgewljze gedaan enz.; uit
s.n en brokken bestaande; - rates,
- wag'e(s), s.loon; workter), s.werkler).
ca)metvoorz.,10.
/-a - (ze!#.,gew.:each),
10sh.per(het)stui;- by -,s.voor
s.;to sellby the -,stuksgewijze (bij
het s.,per s.)verkopen;aan het s.
verkopen (v.manufacturen);to work
by the -.op s.werken;in -s,aan s.n,
s.;in (of)one -,uitéén s.;in the -,
aan hets.;to fallin -s,zie to fall to
Ns;ofa (one)-,uitéén s.;allofa
of one - (/fg.), van één en dezelfde soort, Van hetzelfde slag (
als,
with),naar rato,in overeenstemm ing
(met,with);to be on the -, zieto
work by the-;(all) to -s,geheels.
(aan s.n);to break to -s,s.gaan,aan
s.n breken:to eome (go) (aIl) to -%
s.gaan,aan s.n breken,uitelkander
vallen; (/ïg.) fiasco maken, échec
lijden, het afleggen, te niet gaan;
ineenstorten; to eut to -s, aan s.n
snijden;Ljig.jafmaken;tolallto -s,s.
(in s.n, uiteen) vallen; (/fg.) ineen-

z
oete broodjes bakken; zie ook
finger znm.
storten;to take to -s, uit elkander
nemen; zie ook pull to,tear to e.a.
pie11znw*1(#r
'ukk.bpastei:doorelkandergevallen zetsel(ook:printer's -); b4fc6
v.,lappen,verstellen;samenvoegen,
in elkander zetten, aaneenhechten,
(/fg.)chaos,warboel;to fallinto (go
verbinden LookL- on;ook jig.'
,aan,
to) -,in p.vallen; (jig.j in dewar
lopen, in het water vallen;to m ake
on to);- in,invoegen (bij,with);- of, in de war gooien; œf
z,., in p.
out
,aanvullen,verlengen,bijwerken;
together, aaneenvoegen, aaneen(door elkander)gooien (v.zetsel).
pie 111, Eng.-lnd.koperen munt (1/1a
flansen (ook jig.j; - up, verstellen,
oplappen.
anna).
pied, bont, gevlekt, gespikkeld.
pie
bal
d,
bont
L
oo
k
/
f
g.
)
,
ge
vl
e
kt,
ge
pier, havenhoofd, -dam ,steiger,pier;
schakeerd.
piece aj) znW.,stuk; rol (behangsel(bruglpijler; penant; - dues. zie

pierage
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pi
erage; - glassto(pmi
rror), penantspiegel; - head, l
van havendam
(pier);- tabletpenanttafel.
pierage, kade-, llggeld.
pierce,doorbdren,-steken,-dringen (ook
fig.j;aanbol.
en,opensteken (v.vat);
doorgraven; doordringen in (tot);

zich baan brel
ten (een weg banen)
door; doorzieng -gronden; - into,
binnendringen(ln);-througb,(heenldringen door; piercingtly), doordringend fook /ig.j.
pierceable,doordring-,doorboorbaar.

pilot
grootgebouw ofgebouwencomplex'
.a

(ofmoney),een hoopgeld;a(huge)
- ol letters, een (kolossale) stapel
brieven'
,tomakea (one's)- (outof),
(een,zijn)fortuin maken (uit);f
zzfc.,
(oplstapelen,ophopen (ookk-om up);
beladen (met,with);- it on,heter
dik opleggen,overdrijven.
pile 11 znw., (heilpaal; - driver, heim achine,-blok;heier; --driving,het
heien, heiwerk'
, - (driving) engine,
-

lleim achine; - work, paalwerk'
, w orm, paalworm ; f
'
f7f
zz., lleien'
! van
piereer, boor,priem .
palen voorzien, p. heien in; zze ook
pig,varken,big;varkensvlees;gieteling,
piling.
blok metaal (ïnz.ijzer of lood);to pile IH znw., pool (v.fluweel);pluis,

bring one's -s to a line (pmetty,the
nop (v.lakenenz-;ook.
.-warp);ww.,
wrong)market,van eenkoudekermis' nOPPen.
thuiskomen,aan het verkeerde kan- Pile l5' (elect
r-b
,,element,zuilvanVolta
toorzijn;tohuya -inapoke,eenkat
LookLvoltaie -).
in den zak kopen;- ofhallast,ballast- pmer,stelen,kapen (trans.en intrans.j;
schuitje;- olIead,lead -.'blok lood; to serew on the flan<es --prool tight,
de flenzen zo vast aanschroeven
-S @n york .thaeon) Lgemeeltz.j, zie
house bllls;ook: schoorsteenwissels;
dat diefstal onmogeli
jk is.
- headed, koppig,dwars,eigenwijs; pm eragw diefstal (op kleine schaal),
ge
ka
ap,
t
r
ans
po
r
t
di
efstal; verlies
'j hair, varkensllaar; - iron, ruw
(gletlijzer,ijzer in blokken; - Iead, door d.
lood in blokken,ruw lood; - leather, pilferer, dief,vgl. pilferage.
varkensleder;- nut, aardaker;-skim pi
ling, heiwerk;palenqi
j;- foundatloll,
varkenshuid, -leder; -sts varkenspaalfundering; - fram e, heistelling.
l
lok;(/ïg.)kot;-tail,tabak in rollen, pill1, pil;(/fg.:)a bitter-,een bittere
roltabak; -'swash.-wash,spoeling
p.;to gild(sugap gugar-eoat)the>
drafLook fig.j.
,
de p. vergulden; - box, pillendoos.
pigeont duif; (/fg.) sul; - English,zie pill11 (pdrou#.),zie pillage œœ.
pidgln;-gram, bericht per postduif; pillage znw., plundering, roof; zie ook
-hole,znw.,loket (vak in kast of
loot;œf
zz.,(uitlplunderen;(belroven.
bur
eau),vakje,hokje;setol--holes, pillager, plunderaar.
- - hol
e eabinet, loketkasti' çvm., (in pillar znw., pilaar, pijler, zuil, stut;
een loket enz.) opbergen; (/fg.) op(/ïg.)steunpilaar;to be driven (sent,
bergen,$er zijde (onder het loodje) handed)from -topost,vanhetkastje
naar den m uur gestuurd worden; leggen;in het geheugen vastleggen.
plggery, varkensfokkerlj; zwijnenstal hox, (ronde straatlbrievenbus; ww.,
Look fig.j;zwijnerij.
(met pilaren enz.) ondersteunen
pignlent, pigm ent: kleur-, verfstof; (stutten).
printting),-proeess,kooldruk (phot.). pm ion, duo-zitting.
pigm ental,pigm entary, pigment....
llow, (hoofdlkussen; (techn.j kussen
pike 1, piek, spies, punt; -d, puntig, pi
(-blok);to takeeounselolone's-,to
spits;-stall,piekschacht;as plain as
eonsult (with) one's > zich op iets
beslapen; - easw k.sloop; - laee,
a -staff,zo klaar als een klontje.
pike II, tolboom ,-weg,-geld.
kloskant;- securities fgemeenz-j,zie
pike 111, snoek.
gilt-edged; - slip (-4mdr. ookL pilaster, pilaster.
sham),zie ,
x,case.
pilchard, pelser:grote sardine.
pilotznw.,loods,gids Lookjig.4;piloot,
pile I znw., hoop,stapel; (houtlmijt; bestuurder (v. vliegtuig); tz1.
zzzer.l,
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pilotage

ZI& cow catcher;g'f
c.,loodsen,(be)sturen,geleiden,totgidsdienen (ook
/Jg.);- intwards),binnenloodsen; into port,(de haven)binnenloodsen;
-outtwards),uitloodsen;- outofthe
.

harbour,dehaven uitloodsen;- boat,
loodsboot;- e10th,zie polo c10th;cutter! l.kotter, -boot; - engine,
voorultgezonden locom otief; - flag

(jaek), l.vlag; - jaeket, zie peaiacket;-lamq fradioj,contrôlelamp;
#
- service! l.dlenst, l.wezen, afhaaldienst (blj het l.wezen); - statiom
l.station; - steam er, l.stoom boot.
pilotage, het loodsen; loodsgeld Look:
- eharges);l-dienst;het l.wezen;inwards and outwards, (l.geld voor)
binnen- en uitloodsen.
p
i
l
ul
e,pilletje.
pim ento, pim ent,nagelbollen.
pin znw., speld; pin, pen; stift, tap,

nagel,bout;vaatje van il/a gallon
inhoud;zie ook care b); -eushion,

pint
krenterig; to be -etl, het niet ruim
hebben: zich moeten bekrim pen,

krap zltten, krap aan zijn (met,
for),gebrek hebben (aan,for);(in)
-ed eireumstances, (in) bekrompen
om standigheden; - oneself, zich bekrim pen;- onesellof,zich ontzeggen;

- money from (out of) a persom
iemand geld afpersen;zieookshoec).
pinchbeck znw.t pinsbek: top goud
gelijkende)alllagevan koperen zink;
c#j.,onecht,vals,namaak....
pincher.knijper;(pairof)-s,ziepincers.
pine 1, pi
jnboom, den qookk - tree);
pijnappel Look: - eone); grenen-,
vurenhout fook: - wood); ananas
fook:- apple);- oil:pijnolie;- resim
dennehars;zieook plnery en pinetum .
pineII,kwijnen,versmachten;- after
(for), smachten (hunkeren) naar;away,wegkwijnen.
pinery, ananaskwekeri
j; dennenaan-

plant.
speldekussen; - drill, tapboor; pinetum, dennenaanplant.
-holed (jfg.),door veel llanden ge- pinfold ZttW ., schutstal; fzzfzz., schutten

gaan; - .
point, speldepunt; (/fg.)
kleinigheid;- priek,speldeprik Look
jig.j,steek;œœ.,(vastlspelden,vastpluggen, -pennen,-prikken; in-, opsluiten; schutten (v. vee), zie ook
pinfold;- (down),vastspelden;binden (aan belofte,overeenkomstenz.;
aan,to); - one's faith (uplon, onvoorwaardelijk vertrouwen op, alle
vertrouwen stellen in;we should not
eontinue -ning ourblind faith on the
slender chanee of .
..,wijmoeten ons
nietlanger blind staren op de geringe

kans,dat...;- one'shopesom alzijn

hoop stellen op; - up, dicht-,vastspelden; opsluiten.

(v.vee).
znw.,fluitend (snerpend) geluid;

ping

W W ., fluiten,snerpen,
Pinfuim soort W .-lnd. ananas.
pinie, - aeid,dennenharszuvr.
pinion 1, rondsel:klein tandrad.

pinion II, kortwieken fook /ïg.), (de
armen) binden.
pink I znw.,anjelier;rosetkleur);the
(very) - of ..., het toppunt (toonbeeld) van..., de bloem der...; in
the - of condition, in uitstekende
conditie (gezondheid); ad)'., rose
(-kleurig).
pink 11 Lscheepv.j!pink.
pink 111,geelachtlg pigm ent.

pincers (pair of -), (grote) nijptang; pink IV, doorbören, prikken, doorstéken;versieren (metgaatjes),perschaar (v.kreeftenz.).
pinch znw., kneep, klem f
oreren,uittanden Look: - out);Opook /ïg.); f
sieren.
(ni
jpende)nood,verlegenheid;m oney
-,geldverlegenheid'
,g.schaarste;ata pi
nk V,kloppen (v.motor).
> in geval van nood,desnoods, als pinky, roseachtig.
het m oet,als het begint te ni
jpen; pinnace fscheepv.),pinas(werksloep).
bar, koevoet, breekijzer; fcfc., pinnaele znw., pinakel,spits torentje,
top; (/ïg.) top-, hoogtepunt; fzlf
Jz.,
(klnijpen, klemmen, drukken fook
jzen,(be)jig.); op elkander (vastlklemmen, hoog verheffen,doen verri
kronen.
dichtknijpenqbeknibbelen,krap houden (met, in, o1, for); zich be- pint, pint (1/a gallon, 0,568 1; Amer-:
krim pen; -ing, bekrompen; karig,
0,173 1).

pintle
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piteh
pintle, pen,bout; (
vs
cheepv.)vingerling
drukker, plagiaris; ww., zeeroveri
j
plegen; plunderen; nadrukken? pla(v.roer).

piny
., pijnboom ..., vol p.n, met p.n
beplant.
pioneerznw.,pionier (ook jig.j,baan-

giaatplegen;-dedition,zfdpiratlctal);
- a trade m ark, een handelsm erk
nabootsen.

breker,wegbereider;adJ'
.,pioniers..., piratietal
),zeerovend;zeerovers...;naeerste...;- work,p.werk;ww.p.werk
druk (plagiaat)plegend,nadruk...;verrichten,den weg bereiden (voor), edition,(onwettige)nadruk;-printer,
nadrukker, plaglaris.
het eerst beqinnen (invoeren, aanpakken),het lnitiatief nemen (tot). pirn, spoel, klos.
pip,
pit (v. appel enz.); - fruit, pit- pirogue, zie piragua.
vruchten.
piseary,(common of) -!visrecht.
pipage,(petroleumlleidingivervoerdoor piseatorial, piscatory, vls..., vissers...,

pijpleiding;de kosten van zodanig
V ervoer.
pipe znw., pijp, buis; (tabakslpijp;
(scheepv.j flultsignaal; dubbel okshoofd, pi
jp, vat; bowl,pijpekop;
elay,znw., pijpaarde; ww., met
p. wltmaken; - eleaner, pijpreinige
r; --laying, het leggen van p.n;
line,buls-,pijpleiding,petroleumleiding; - raek, p.nrek; - stem ,
pi
jpesteel;-tobaeco,p.tabak;-wine,
wiln van het vat; ww., van buizen
voorzien;doorb.nleiden(vervoeren);
(metbiezen)garneren,afzetten,ombo
orden;- down: een toontje lager
zingen;zie ook plping 1.
Piper,to ?ay the -,het gelag betalen.
pipette, plpet.
pipin: 1, buizen,pijpen,buizenstelsel,
pi
jpleldingl garnering, galonkoord.
biesversierlng.
piping 11 L
gemeenz-), - tim es, reuzentijden (y.voorspoed);- hot, ziedend
heet; (
/Ig.ook)heet van de pan.
pipkin, (aarden)pannetje.
pippin,pippeling (soort appel).
piquaney, (het)pikante.
piquant, pikant,prikkelend.
pique znw.,wrok; gepikeerd-,spijtigheid;te take a - against, wrok opvatten tegen;f
,
pm.,krenken,pikéren;

visserij....

pise*icultural, de visteelt betreffend,
VlS....

piseiculture, visteelt.
pisé, pisé, stam paarde.

pistaehio, pistache-, pimpernoot (ooà:
- nut);pistachegroen.
pistol,pistool; - bag (case),p-holster.
pis
tom (pomplzuiger; klep; - pump,
rlng,rod,strokw valvw zuigerpomp,
-

ring,-stang,-slag,-klep.

p1tznw.,kuil,put;(kolenlmijn,groeve,
mijnschacht; holte, putje, kuiltje;
ldzrzcr.l,,hoek''(opbéurs);to 4iga for (jig.),een kuilgraven voor,een
strik spannen;- eoal (zc!#.),steenkoo
l; --head, mijnopening, -mond;
- head priee,prijs ex mijn,prijsder
kolen zoals ze uit de mijn komen;
-man,mijnwerker;(Xmer.)koppel-,
drijfstang;prlce of eoal at the -#s
mouth,zie--head;- prop,mijnstut;
- saw,kraanzaag;- tradezr
(dmer.),
hoekm an;zie ook pitfall;f
zfc.:inkuilen;kuilen (kuiltjes) maken ln;uitqraven; - against, opzetten tegen,
(lemand)stellen tegenover.
piteh Iznw.,pik,pek;-blaek,pikzwart;
-

hlende,pekblende;- eoal!pekkool;
dark,pikdonker;zieook pltch-pine;

œf<z., (belpekken;teren;-et
lthread,
i a person's euriosity (interest), pekdraad.
emands nieuwsgierigheid (belang- piteh 11 znw.,hoogte Look jig.j,trap,
stelling)gaande maken;-d at,gepl- graad; toppunt; hellingtshoek),
keerd over; - oneself on, zich laten
voorstaan op.

piqué,piqué (stof).
piraey,zeeroverij;hetongeoorloofd na-

drukken van boekwerken, plagiaat.
piragua, kano, prauw.
pirate znw., zeerover; roofschip; na-

schuinte; hoeveelheid op de m arkt
gebrachtewaren;stand-,staanplaats;

spoed (v. schroef); steek (v. gat,
tandrad enz.); (het) stampen (v.
sçhip);Lradio)toonthoogte);fo fly a
high -,hoog vliegen Look jig.),een
hoge vlucht nem en;atthe highest >

pitcher
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place

op het hoogste punt (v.prijs enz.), schrale beloning; a nlere -, een
op despits;(strung up, worked up)
schraalbeetje.
to thehighest-,tot hetuiterste(ge- pity znw.,medelijden (met,for);it is
spannen); f
v$<z., vastmaken, -slaan, a (great) -, het is (zeer) jammer;
-zett
en,opstellen,-zetten;gooien,wermore's the -1,jammergenoegl,des
te meer valt het te betreuren,des te
pen,slingeren;op de m arkt brengen,
uitstallen (v. waren); stampen (v. erger;in - of,uitmedelijden voor;to
take(have)- on = ww.,medelijden
schip); - and toss,stampen en slingeren;-one'sexpeetationshigh(low),
hebben met,beklagen;heis (mueh)
to bepitied,hijis (zeer)tebeklagen.
zijn verwachtingen ltoog (laag)spannen;zie ook high c)en low c); (ge- pivot znw., spil (ook jig.j, tap; ww.,
voorzien van (bevestigen met) een
meenz.uff#r.:) - in, (flink) aanpakken;- into,erop losslaân (-gaan),te
spil; draaien (om, upon, on; ook
ig.j;theentirequestion -s(uplon...,
lijf gaan (ook jig.); grijpen in (v. j
de gehele kwestie draait om ...; t
ande
n
i
n
r
a
d)
;
(
up
lo
n,
z
i
j
n
ke
uz
e
laten vallen op;- on the m arket, op
bridge, draaibrug; - hole (screw),
apgat (-schroef).
demarktwerpen;- (uplon theright pivtot
al, centraal, hoofd..., w aar alles
word,op hetjuiste woord komen.
om
draait; - industries, zie key
piteherI (fnz.Amer.),ziejug;(X?zz&r.)
industries.
lampetkan;the - goesto the welltill
iteom eshom ebroken atlast,dekruik plaeabi
lity, verzoenlijkheid.
gaat zolang te water tot ze breekt. plaeable,verzoenli
jk.
piteher II, zwaar stampend schip.
plaeard znw.,plakkaat,aanplakbiljet,
piteher 111,breekijzer,soort houweel; affichg;ww.,aanplakken,(dooraanstraatkei; venter m et vaste standplakblljetten)bekend myken.

plaeate, verzoenen, bevredlgen, tevreplaatm
denstellen.
pitehfork znw., hooivork, gaffel; ww.,
met een h.werpen (
opsteken);(/fg.), place c1) znw., plaats, plek; plaats,
- a person into a plaew iem and in een
ruimte;plaats,stad;woning,verblijf,

baantje ,,stoppen''.
piteh-pine, Amerikaans grenenthout).

pitehy, pikachtig; bepekt; pikzwart,
-donker.

piteous,jammerli
jk!deerlijk,treurig.
pitfall(/fg.),valtstrlk),struikelblok;to

he beket by m any -s, volvoetangels
en klemm en zitten.
pith? pit, merg, kern;kracht, sterkte,

plt Look jig.j; (/ïg.) kern, (het) essentiële;the - (and marrow) olthe

m atter, de kern der zaak,w aar het
op neerkom t.
pithiness, pittigheid,enz.,zie pithy.
pithless, zonder pit, fut-, krachteloos.
pithy,pittig,kernachtig: krachtig.

pitiable,beklagenswaardlg,jammerlijk;
arm zalig.
pitiful, medelijdendè deerniswaardig,

droevig,erbarmelilk; arm zalig.
pitilulness, deerniswaardigheid, enz.,
zie pitiful.
pitiless, meedogenloos, onbarm hartig.
pitilessness, m eedogenloosheid.
pittance, schrale portie, klein deel,

(buitenlplaqts;betrekking,post,positie,piaatszng;it isnotmy - to...,
hetstaatnietaan mijom...;to hook
-s, plaatsen bespreken (nemen);to
1illan important -, een belangrijke
plaats bekleden;tofind -,een p.t
je)
vinden; to give - to, p. m aken
(wijken)voor;to givefirst- to,een
eerste p.inrttimen aan;to hold an

honoured -,een eervollep.innem en;
to know one's # weten waar m en

a for
moe
tes
mos
taan,
t(an
zijn p.kennen;to oceupy
im portant,a eonspieuous) -, een voorname (eerste) p.
innem en; to take > p. hebben
(vinden,grijpen);with him,business
eonsiderations always take lirst -,
hetzakeli
jkeneemtbijhem steedsde

eerste p.in;to take the - of,in de p.
treden van; de p. vervullen van,

vervangen;-ofdestination(delivery,
etc.), p: van bestemming (levering
enz.);zïe ook decimal; - hunter,
baantjesjager; - hunting, ambtsbejag.

placenzent
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plan

spot, pesthaard (
ca)met#,oorz.,at(ln)their(our,your)o
obez
okojeigken.
j;f
vm-,m et
tehunnent(onzent,uwent);atthat>
rampen (plagen)
pl
ai
ee
,
s
c
hol
.
aldaar;at (in,o1) this -,alhier,te
dezer stede;in -,op zijn plaats;to plaid,plaid (geruite omslagdoek);reisdeken; -ing,geruite wollen stof.
keep in -,op zijn p.houden;in -s,
hier en daar; the tanks are hadly plain c) ad)
'
.,vlak,effen,glad;klaar,
corrodedin -s,detankszijn hieren
duidelijk; eenvoudig; ongekunsteld;
daar lop sommigep.n)sterk geroest; niet opzichtig; gewoon, alledaags;
in m any -s,op vele p.n;in another -,
ongelinleerd;ongekleurd,onversierd,
elders (in boek,verhandeling enz.);
onbewerkt;effen (v.stoffen); open
putyoursellinmy -,steluinmijnp.; (-hartig)?rond;-ly,ookLronduit,kort
en bondlg;to m ake one's reasons -,
in - o1,inp.van;in thefirst(seeond)
o in deeerste (tweede)p.;ten eerste
z
ijn redenen klaaruiteenzetten;asis
(tweede);out of -,buiten betrekfrom,gelijk duidelijk bli
jktuit;to
king; niet op zijn p., misplaatst; he - with a person, iem and onom itwould he outof- (here)to...,het
wonden zijn mening zeggen; zie
is hier niet de p. om
zie ook all
verder bj; zie ook plkestaff; bi
jw.,
Ov er.
duidelijk,ronduit;znw.,vlakte.
bj ww.,plaatsen fook v.waren,geld, b)metznw.en insamenst.,- debentures,
lening),zetten,stellen;in eenbetrek- zienaked;-t-ldealing (adj.en zzzfc.l,
king plaatsen;in een klassep.;notto
oprechttheid), rondtheid), eerlijk
be able to -, niet kunnen y,thuis(-heid).
:in - English?in goed Engels
brengen'';they are dillerently -d,zij
(= duldelijk,rondult);- form,onstaan er geheel anders voor; thesa
ingevuldformulier;-hint,duidelijke
m anufacturers are maore favourably
wenk;- language,gewonetaal(geen
-t1than *@*;dezefabrikantenbevinden
code); -t-lspeaking (adj. en znf
zz.),
zich in een gunstigerpositie dan...'
,to
openhartigtheidl,onomw-ondentheid);
he somewhat similarly -t
1 to ..., in
--spokem rond,openhartig'
,-spirits,
Ongeveer dezelfde om standigheden
spirltualiën zonder bijmengselen; (positie) verkeren a1s...; tlley are
telegram,telegram in gewoon schrift;
(partieularly)well-t
lto...,zijbevin- in - terms (words), ook: onomdenzichin een (buitengewoon)goede
wonden,rondtuit); the - truth,de
positie(gelegenheid)om ..;-an order,
zuiverewaarheid;-weave(weaving),
een bestelling plaatsen (doen) (bij, platweefsel,effen-tlinnen-lbinding;with); - atinterest,op rente zetten, (needlelwork, nuttige handwerken;
uitzetten;- on (service,theserviee),
zie ook sailing c)znw.en sense c1).
in de vaart brengen, in dienst stel- plainness,vlakheid,enz.,zie plain c).
len;- to the debit(credit) of one's plaint(jur.),(aanlklacht.
account, - to one's debit (eredit), plaintiff(jur.),eiser;zieook counselJ).
in iemands debet (credit) boeken; Pla-it znw., vouw, plooi; plissé Lookl
zie ook confidence,money c),record
ing);vlecht;ww.,vouwen,plooien,
plisseren'
, vlechten; straw -ing, gebzj,reserve ca), e.a.
plaeement (zc!#.), plaatsing (ïnz. v. vlochten stro.
ning;
kapitaal).
plan
c)znw.,plan,ontwerp,schets,tekeplaceq goudhoudende laag; goudconmethode,systeem;plan (voorCeSSle ' g.
wasserij; (/ïg.)g-mijn.
nemen); (ground) -, plattegrond
placid: kalm ,rustig,vreedzaam .
(tekening);thehest(better) - willbe
placidzty,kalmte,rust,vreedzaamheid. to ...,hetbestezalzi
jn ...;thebetter
plagiarism,plagiaat,letterdieverll.
(
he
s
t
)
i
s
f
o
r
you
t
o
...,hetbesteis,
plagiarist, plaglaris.
dat u...;it might be a good - to ...,
plagiarize,plagiëren,naschrijven,pla- m isschien ware het wel goed om ...;
giaat plegen.
on a(n) (entirely) new (novel)-,volplagiary,zie plagiarism en plagiarist.
genseen (geheel) nieuwte) methode
plague znw.,pest,plaag Look jig.j;
(plan);ouronly - isto ...,hetenige

planchet
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plate

datwijkunnendoenis...;to eoneeive plantznw.,plant,gewas;planting;(stel)
a -,een plan opvatten;to draw up a
machinerletën), (bedrljfslinstallatie,
m aterieel,inrichting'
,inventaris,uit-, een p.ontwerpen (opm aken);to
execute a -, een p. uitvoeren; to
rusting(ookjig.);(fnz.Amer.jfabriek;
follow a > een m ethode volgen; Lgemeenz.j complot, doorgestoken
ol aetion, plan de cam pagne; -s ol
kaart; - Iouse, bladluis'
, ww.,(be)insuranee,verzekeringsvorm en; - ol
planten,aanplanten'
,poten;vestigen,
operation,werkplan;- ofredem ption,
stichten (v.kolonieenz.);(/ïg.)plan-

p. van aflossing, aflossings-p.; drawing, p.tekening; - eeonom y,
plan-economie.

ten,plaatsen,neerzetten'
,- out,uit-,
verplanten; - with, opschepen met.
plantain, pisang.

bjœm.,een plan maken van;ontwerpen Look: - out);plannen maken
voor,beramen; ta4rzlcr.l van plan
zijn,hopen(te,to);(economie)-ning,
econom ische ordening.
planchet, muntpl
aatje.
planchette, zie plane table (
Plane ll).
I ZT
schaaf; - iron (bi
plasne
t
W.
,
t),
.beitel; ww., schaven'
, - the way
Lveroud.), den weg effenen (jig.);away (down), af-,be-,wegschaven'
,
zie ook planing.
plane 11adj.,vlak,plat,effen;- ehart,
Platte kaart (naar Mercator's proJectie);zieooksailing c);znw.,(plat)
vlak;(/fg.)peil,hoogte,plan,niveau;
- t
able, znw., planchet, meettafel
(voorhet in kaart brengen van terreinen);ww.,daarmede opmeten.
planeIIIww.,glijden(v.vliegtuig);vliegen (in vliegm .);znw.,sieaeroplane.

platnat
ation,(oelplanting,aanplant'
,plange;plantsoen;- eompany,cultuur-

planimetry, vlakke meetkunde, planimetrie.
planinw - bench, schaafbank; m aehinw s.machine;- mill
, schaverij.

maatschappi
j,-onderneming;- rub-

ber, plantagerubber'
, shares, cultuurfondsen.
planter,planter;plantm achine;eoffew
tobaeco, ete. -, koffie-,tabaks-enz.
planter.

plaquw plaquettw plaquette:(metalen)
(gedenklplaat, (wandlbord.
plash 1, plas,poel.
plash 11 ww.,plassen,plonzen, (doen)
spatten;(oplspatten (tegen,against);

znw.,geplas.
plashy,vol plassen,drassig.
plasterznw.,pleister;pleisterkalk,gips;

adhesive (sticking) -, kleef-,hechtpleister;court -,Engelse p.;zie ook
Paris;- east,gipsafgletsel,afdruk in

gips (pleister);- figure,g.beeld;-

m ould,g.vorm ; - powdèp g.meel; roek,g.steen;- slab,g.plaat;- work,

stucwerk'
,c#j.,gipsen'
,œf
zz.,(belpleisteren;eenpleisterleggenop (ookjig.);
met gips behandelen (v.wijn enz-);
planish, glad (effen) maken, glad(jig.)ophemelen,overlâden (metlof
schavenipolijsten,glanzen,satineren; enz.).
terer, stukadoor, pleisterwerker;
planeren,pletten (v.metaal); -ing plas
-'
ham m er, plet-,planeerhamer.
s Iath,stukadoorslat;zieook putty.
plankznw.,plank Lgew.meerdan 2'
'dik plastqry, gipsachtig;plakkerig.
en meerdan9'breed);scheepsplank; plastic, plastiscb,vorm end;kneedbaar
(ook jig.);- art,plastiek,beeldende
puntvan een (politiek)programma,

vgl.platform ; - bridge, vlonder; kunst; - clay, pottenbakkersaarde,
revetm ent, plankenbekleding; f'
cçc.,
boetseerklei.
beplanken,bevloeren;- a vessel,een plastieine? kneedstopverf, soort boetseerklel.
schip (met hout)bekleden;- down plas
tieity, plasticiteit, kneedbaarheid
(
Ame
r
.
,
g
e
me
e
nz
.
)
,
opdokken,
ne
e
r
tellen.
(ook fig.j.
planless,planloos,onsystem atisch.
plastron,borst (v.overhemd).
planner, ontwerper; plannenm aker, plat,stukje (
lapje)grond;(z4mdr.)plan,
-smeder.
plattegrond.
plano, - eoncave, plat-hol; - eonvex, plate c)znw.
,plaattje);bord;schaal;
plat-bol; -meter, planom eter.
naambord,-plaat (ook:name -,door

plateau
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play
platitude, alledaagsheid,banaliteit,ge-

);plaat'
,gravure;(drukk.jstereotiep
(
pl
a
at
)
;
metalen vaatwerk,goud-of
zilverwerk,tafelzilver;zieook copper
bj en electro; f
'
cf
,
fz., met (metalen)
platen bekleden, (belpantseren;
pleten:met een laagje goud,zilver,
tin overtrekken;van nllmmerplaatjes voorzien; Ldrukk.j stereotlepen
-

m aken van; - with nickel, silver,
etc., vernikkelen, verzilveren enz.;
zie ook plating.

bj-samenst.,- armour,pantsertplaten);
basket, messenbak: -mandje; eircuit (radioj,plaatkrlng;- eurrent
Lradioj,p.stroom;-glass,spiegelglas;
- glassinsuranee,(spiegellglasverzekering, v.tegen glasschade'
, - glass
window,spiegelruit;- iron (zeld.),zie
sheet iron; - layer Lspoorw.j, raillegger,wegwerker;- mark,keur (op
vaatwerk); - paper, plaat-, koperdrukpapier;- pewter,tin voor vaatwerk,- powder,poetspoeder;- raek,

bordenrek;-printinw (het)drukken
metstereotiypplaten;-roller,pletrol;
- shears,bllkschaar.
plat
eau (-p.:-x oj -s),plateau; versierd presenteerblad e.d.
platem degel:plaat van drukpers;rol

(v.schrijfmach.);- (printœg) press,

degelpers.
plater,pletter,platteerder;pleetm aker,
vergulder; satineermachine.
platform, perron; verhoging, terras,

podium ;balkon (v.tram,spoorwagen);pelitiek programma,vgl.plank
znm.; - car (X/?z&r.),open (platte)
goe
derenwagon; - seale (balanee),
weegbrug,brugbalans; - tieket,perronkaartje.

platina,zie platinum .
platinw pantserbekleding; verguldsel,

enz.,vgl.plate c)œœ.;zieookelectro.

platinilerous, platinahoudend.
platinize, platineren.
platinoid,platinoïde:alliagevan nikkel,
zink, koper en wolfraam .
platinotype. platinotypie: het m aken
van fotogr. afdrllkken door m iddel
van platinazouten.
platinum , platina; - eoating, p.bekle-

ding;- loil(sheet,plate),p.blik;-

lamp,p.
lamp;- m etals,platinoïden;
- wirw p.draad.

m eenplaats.

platitudinarian, wie gem eenplaatsen
uit.
platitudinize, gemeenplaatsen uiten.
platitudinous, vol gem eenplaatsen.

plausibility, aannemelijkheid,enZ., Zte
plausible.
plausible, aannemeli
jk,plausibel'
,ook:
schoonschijnend; (p. persoonj innem end, zich aangenaam voordoend
f
gew.in ongunstigenzin);thatisquite
(a - argument),datlaat zich wel
horen.
play c,)w(
v.,spelen;bespelen;(laten)
spelen (v.licht;op,over,on,over);
speling (speelruimte) hebben, zich
vrij bewegen,in beweging zijnq in
gang (werking) zijn (v. machlnes
enz.); hanteren; spelen (als), zich
aanstellen als; - fair, eerlijk spel
spelyn;- (a person)foulqalse),oneerlilk spel(met iemand)s.; - the
market (dmer.), op de Effçctenbeurs speculeren; - a (prominent,
leading) part, een (voorname) rol
s.;zieookcard c)znw-,fastc1),game
c), havoc znw., trick znœ.; -in:
eard,speelkaart.
len'
,,schaak spelen;
ca)-vearWay,
bind.,ve
-r
astpe
ehes
s
down, verkleinen, verbloem en, verzachten; -

down on,zie - on;- for time,tijd

trachten te winnen; - into one's
hands, in iemands kaart s.; - off,
pronken (te koop lopen) met;
off, - (off) a triek (uplon, een
poets spelen; ofl a% laten door9ne off a<ainst the
gaan VOOr'
other, den een tegen den ander

uitspelen;- on,(laten)s.op;- on a
person's eredulity? misbruik m aken
van iemands llcht-tgoed-lgelovigheid;-it(low)on,- (low) down on
a persom iemand gemeen (laag)behandelen;- out,uitspelen (ook jig.);

-ed out,op,uit,afgelopen,verbl.uikt;
the system is -ed out. dit stelsel
heeft afgedaan; - up to a person,

iemand steunen,ter zijde staan; in
de kaart spelen;bijhem in het gevleizien te komen; zie ook trum p
card; - upon, zie - on; - upon
words, woordspelingen m aken; -
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pleas- e
playlultly)
with, spelen (spotten)meti-beuzelen pleqder, pleiter, pleitbezorger, verdem et.
dlger.
b)znw.,spel;speling,speelruimte,vri
je pleading,(het)pleiten,vgl.plead;pleibeweging, vrijheid van beweging; dooi,conclusle(jur.);-s.ooklproceswerking; fair (square; foul) >
stukken; speeial - (jur.),het aaneerlijk (oneerlijk,vals)spel,zie ook
voeren van nieuwe of bijzondere
f
ai
r
l
I
:)
;
t
o
a
l
l
o
w
(
g
i
ve
)
f
ul
l
t
o
,
vr
i
j
gronden of bewijsmateriaal; (gespellaten;in full-,in volle werking;
meenz.) sophisterij.
to hold (keep) in -, aan den gang pleasant, aangenaam , prettig.
(bezig)houden;to call (bring) into pleasantness, (het)aangename.
> in het spel brengen, aanw enden, please, behagen, aanstaan, bevallen,
voldoen; believen; genoegen doen;
in werking brengen,doen gelden (v.
invloed enz.);toeomeinto > (erbij) zif ook pleasing;is this corrqet,-t
l,
in het spel komen, in werking
wl
l
t
ge
mi
j
e
e
ns
z
e
g
gen
o
f
di
t
J
ul
s
t
i
s
?
;
komen,zich doen gelden;to putinto
do(aetinthematter)asyou -,hyndel
-,in beweging brengen Look jig.);naargoeddunken (zoalsgeverklest);
of eolours, kleurenspel; - of words,
hard (diflieult) to -,moeilijk te bewoordenspel, spelen m et woorden;
vredigen (voldoen);we are -d to ...,
tisonsaangenaam,wijhebben het
(uplon words,zie pun znf
zz.; -hill, he
af
fiche; -game, kinderspel (/ïg.); genoegen,het doet Ons genoegen...;
thing, (stuk) speelgoed; (/fg.)
We shall(should)be -dto hearif...,
speelbal.
wijzullen (zouden)gaarnevernemen,
playfultly),speels,schertsendterwijze). hetzal(zou)onsaangenaam zijntev.
plea, argument, motief, voorrendsel, of...; zie ook only; - aeknowledge
reeeipt, gelieve ons de ontvangst te
verontschuldiging; pleidoql, pleit
(-rede),verweer;syecial- (yur.),ver- berichten;to - him,om hem terwille
weerwaarbi
jeen nleuwegrond wordt
tezijn;tobe -d at,verheugd zijn te,
zich verheugen over; -11 with, ingeaangevgerdltomakea -onbehalfo1,
een pleldoolhouden ten gunste van;
nom en m et; tevreden OVeP.
to put in
V erW eer Voeren y een
pleasinp aangenaam (voor, to); beexceptie opwerpen;to urge the - of
, to be of haagll
jk; innem end'
neeessity, noodzaak als verontschulappearanfe, er aardig uitzien.
diging aanvoeren;on (under) the - pleasure znw.,genoegen, pleizier, verthat ..., onder voorwendsel, dat ...;
m aak, genot; believen,welgevallen,
zie ook abatement,e-a.
goedvinden;itaffordgme(mueh) -,
pleaeh, dooreenvlechten, ineenstrenitis a - to me to ...,hetis mi
j een
gelen.
Fenoegen...;to doonethe -of'...ing,
plead, pleiten, een pleidooi houden;
lem and hetg.doen van...;we have aanvoeren (V.gronden,OXCUUS);VOOrin (wehavethe - of)inlorming yow
wenden;pleiten,smeken (bij,with; wij hebben hetg.u medete delen;
om,voor,for);zieook pleading;- a
to take (a) - im behagen jcheppen
eausw een zaak bepleiten (verdediin;atutone's)> naarverkiezlng,nayr
believen; thij allowance to be paid
gen);- thefarmers'causw het voor
during the Company's - up to a
deboeren opnemen;-&epilty,(schuld)
bekennen; - not guilty, (jchuld) periodnotexeeeëngthrreyears,deze
ontkennen; - inexperienee, zlch betoelage x
zalden employe worden uitroepen op zijn onervarenheid;- the
ge
kee
r
d
zolangdeMaatschappijzulks
Statute of Limitations, zich op ververkiest, doch niet langer dan drie
jaar;with -,metgenoegen;zie qo#
jaring beroepen; - for a person
(with),iemands zaak bepleiten (bi
j); deny,utmost,wyitc);- boat (trip),
this -s fn his favour, dit pleit voor
pleizierboot (-rels); --party tieket,
hem ;zie ook excuse znw.
gezelschapsbiljet; ww.(f7droy#.),een
pleadable, aangevoerd kunnende wor- genoegen doen,behagen;- im behaden,verdedlgbaar.
Engels H andelswoordenboek

gen scheppen in.
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plough
pleat znœ.,plooi,plissé; ww., plooien,
vloed van gel
d (op de geldmarkt).
plisseren'
, -ing maehine, plisseer- plethorie, volbloedig; (
/fg.) O:rervol,
m achine.
overladen.
plebiseite, plebisciet.
pliability, buigzaamheid, enz.,
pledge znw., (
onderlpand, zekerheid, pliable.
borgtocht; belofte; to redeem a -, pliable,bui
gzaam,soepel; (/fg.)plooieen pand (
baar, volgzaam , m eegaand, handelinllossen;to hold in -,
baar; to be - to one's wishes, zich
in p.hebben (
houden);goodslyingin
volgzaam naar iem ands Wensen
> goederen in p.; to put in -, verpanden;to take in -,in p.nem en;to
schikken.

takeoutof > (inllossen;under - of plianey, zie pliability.
seereey, onder belofte van geheim - pliant, zie pllable.
houding'
, mœ., belenen? verpanden, pliers. (pai
r of) -, buig-,draydtang.
in onderpand geven (bil,aan,with); plight 1, staat, toestand, condltie; in
(verlbinden;pledging,ookLbezwaring
hopeless (perilous) -, in hopelozen
(v. perceel grond); - one's word
(benarden)toestand (staat);in a sore
(honour, laith), zijn woord verpan(an evil,a sad,a sorry) -,er slecht
aan
toe, in een benarden toestand.
den (geven);- oneself,zich verbinden; zich borg stellen; to be -t
l to plight 11 ww., verpanden,beloven; Sefreey,totgeheimhouding gebonden
one'swordqaith,promise),-oneself,
zijn woord verpanden (geven);znm.,
z
i
j
n.
pledgee, pandhouder.
belofte, verbintenis.
pledger,pandgever,verpander,belener. Plimsol
l, - line, -'s mark Lscheepv.j,
pledget, plukselverband.
(wettelijkvoorgeschreven)last-,laadpledgor, zie pledger.
lijn.
plenary, voltkomen), volledig, (allge- plinth, plint.
heel; - meetiag (assembly, sessiom plod (vw., zwoegen, ploeteren (aan,
vovo
lmla
tc
al
ht
lige
, vergadesitting),plenum,
at);- along (on),door-,voortploetering;- powers,
bevoegdheid.

volstrekte

ren, voortsukkelen;znw., geploeter.
plodder, zwoeger,ploeteraar.

plenipotqntiarycdj.,gevolmachtigd;zie plot I znw., stuktje) grond, percçel,
ook mlnisterI;znw.,gevolm achtigde,
terrein;(#zzzer.)situatzeplan;building
gezant.
plenitude, volheid;overvloed.

-, bouwterrein,-grond;a - of land,
een stuk land; œœ., in tekening

plenteous (zcI#.),zie plentiful.
(kaart)brengen,traceren,uitzetten,
plent/ul?overvloedig,talrijk;-b',ookl plot
ont1we
rpen Look:- out).
1 znw., com plot, intrige; f
,
c#<z.,
rijkelilk.
plenty znw., overvloed; (+ gemeenz. beram en, smeden; intrigeren, planufl#r.:)-ofmoney,geldin overvloed;
nen smeden (voor), complotteren,
- ol orders are eoming im er kom en
samenspannen (tegen,against).
m assa's bestellingen binnen; in -, pl
otter,intrigant,samenzweerder;(zd!#.)
overvloedig; m oney in -, zie - of
ontwerper.
zc
nw.
,,
ploeg; p.
money;to bein - oltime,(nog)tijd plosugh
ni
jma
hine
land; p.schaaf;
in overvloedhebben;zieook horn c);
p.
me
s
(
i
n
boekbinderij);
bjw. Lgemeenz.j, ruimtschoots),rij- to put one's hand to the -,de hand
aan den p.slaan;- beam,p.boom ;kelijk,overvloedig;adj.(Xmer.),zie
plentiful.
handle, zie - tail; - iron, p.ijzer;
plenum , geheel gevulde ruim te;ook =
plenary meeting.
pleonasm, pleonasm e.
pleonastic, pleonastisch.

plethora,volbloedigheid;(/fg.)overvolheid,overvloed,-m aat; - ol m oney,
zeer grote geldruim te,te grote over-

-m am p.knecht, ploeger; -share,
p.schaar; - staff, p.hak; - tail, p.staart; - wright, p.nm aker; œf
&z.,

ploegen fooktechn.en in boekbinderl
jj;
(be-, om lploegen; doorklieven; the sandts) (/ïg.),vruchteloos werk
doen; - one's (*
xts) way, zich een

pluek
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lerous, loodhoudend,
weg banen;- down (in),onderploe- plumbi
gen;-out(up),uitdengrondploegen, verend.

-

plus
ople-

er uitploegen; uitroeien; - throu#h, plumeznw.,vederbos,veder,pluim Look
ig.);çç'
œ.,(a1s)vanvederen (pluimen)
pl
oeteren door (ook jig.j;- up,
om- j
ploegen; doorplöégen, -groé
' ven;
voorzien, bevederen; - oneself, zich
m et anderm ans veren tooien; scheuren (v. weidegrond); -ing
oneself on, zich laten voorstaan op.
m achine,ploegmachine,stoom ploeg.

pluck znw.,ruk,trek;fgemeenz.)moed,
durf;f
zzœ.,plukken f
ookjig.),af-,uitplukken;trekken,rukken (
aan)(aan:
emeenz.jlaten zakken (big
ook:at);fg
examen);to be -ed, zakken; having
reaehed - ing-size, groot genoeg om
te plukken (v. thee enz.); - up
eourage(heart, one's spirits), moed
vatten;zieook crow en fruitc).
pluc
ky Lgemeenz.), moedig, dapper,
kranig.
plug znw.,plug,stop,prop,tap Look v.
vat);prop (tabak);brandkraan;ook
= -contactetc.;(sparking)-,bougie
(v.motor);- board (electr.),stoppenbord; - eock, plugkraan; - eontad
(conneetion,attachment,point),stopcontact; - fusw fusible -, loodstop,
zekering;-key(switch),contactstop,
stopschakelaar;soksleutel;ww.,pluggen,dichtstoppen (ook: - up); insteken (v.electr.stop;ook:- in);awayat,(voortlploeteren aan;-upa
well,een(petroleumlbronvernagelen;
- with, zie plant with.
plum, (verse)pruim ;rozijn,
@fgemeenz.)
(het)beste deel (stuk), rijk (beste)
baantje;(gemeenz.jf100.000;(Xpzer.,
ge
meenz.j, zie melon; --colourted),
prune; - tree,pruimeboom .
plumage, gevederte,pluim age.

plumb znw.,(schietllood,dieplood;out
of> uithetlood;- line,schiet-,loodlijn;- rule, (timmermanslwaterpas;
a
dJ'
., in het lood, loodrecht; (/fg.)
volslagen, volm aakt; - nonsense,
klinkklare onzin; bQ'
w., loodrecht;
(/fg.)precies;- in themiddle,prrcies
in het m idden; ww.,loden, pellen,
fook jig.);loodrecht maken (plaats
en)!telood zetten;loodgieterswerk
verrlchten; -inp loodgieterswerk.
plumbago,(onzuiver)graphiet.
plumher,loodgirter,-werker.
plumbery,loodgzeterij;loodgieterswerk.
plumbic,loodhoudend,lood...;- aeetatw
loodsuiker.

plumelet,pluimpje.
plummet, (loodle van) schiet-, diep-,
peil-,meetlood;(
/ïg.)drukkende(bezwarende)last.
plum ose, gevederd;vederachtig.
plump ww., (neerlploffen ftrans. en
intr.è05/f:-down);-for,stemmenop
(één candidaat, ofschoon men op
meer mag stemmen),alséén man s.
op,het hotlden met;bjw.,vierkant,
ronduit,botweg,pardoes;c#j.,a lie, een vierkante leugen;to answer
with a - N'
o,botweg neen zeggen.

plumper,stem (stemmer)opéén candidaat, vgl. plump gzfv.; fgemeenz.j

grove leugen.
plum y,gevederd,veder...,vederachtig.

plunder fcfc., plunderen, (belroven,
(belstelen; znw., plundering; buit,
roof.
plunderage, verduistering aan boord
van schepen;het aldus verduisterde.
plunderer, plunderaar.

plunge ww-, dompelen (in, into, in)
Look jig.),in-:onderdompelen;(zich)
storten (in, znto) (ook jig.j; stoten
(in, into), duiken; stampen (v.
schip);Lçemeenz.j(geld)wagen ineen
speculatle,Zwaaren roekeloos speculeren;zich diep in de schuld steken;
- di
n thought, in gedachten verzonken; zie ook siphon znœ.;znw.,in-,

onderdompeling;val(ook/ïg.);sprong
(ook jig.j;to take(make)the -,den
Sprong wagen,het er op wagen.
plunger, duiker,dompelaar;zui
ger (v.
POmp), plunger; (gemeenz.) gokker,
wild speculant.
Plural ad)'
., meervoudig, m eervouds...;

zieook tenure;znw.,fgramm.),meervoud.
pluralitp meervoudtigheid); veelheid;
m enigte; m eerderheid; - ol votes
(a4zrzer.),meerderheid van stemmen.
pluralize,m eervoudig maken;m eerdan
één am bt bekleden.

plug voorz.,plus Ltegenst.:minus),ver-

plush
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polnt
naeerderd naet;- accrued (interest),
verdwijnen van;to be out ol - for
met opgeloqen rente; adJ.., extra;
one's expenses, zijn onkosten erbij
L
electr.jpositlef;
znw.,plusteken (ook: inschieten;to pay out of one'g own
- mark, sign)'
, --fours, plusfours:
-,uit eigen zak betalen; zie ook line

bjen out-of-pocket;œf
zz.:in den zak
steken, opsteken, opstrilken, em pop.; - velveteen, wollen p.; adJ.,
cheren, gaan strijken met; op-,
insluiten.
pluchen.
plushette, inferieure pluche.
bjsamenst.,- book,zakboekje;z.porte-

wijde sportbroek.
plushznw.,pluche,trijp;-velvet,zijdrn

plushy, plucheachtig.
plutarehy,plutocraey,plutocratie.
plutoerat, plutocraat.
plutoeratie, plutocratisch.
pluvial, pluviouw regenachtig,regen....
pluviom eter, regenm eter.
ply 1,plooi,vouw ;draad,aantaldraden

feuille; - dictionary, z.woordenboek;
- edition, z.uitgave; - expenses,

kleinepersoonlijkeuitgaven;- glasw
z
.spiegeltje;- hantlkerehief,z.doek;
knifw z.m es; - ledger, beurs(
not
itielboekje;- rule,duimstok;size, z-form aat.
oeurante,onverschillig (persoon).
(v. garen), streng, aantal strengen poe
(v.touw,kabel);(/ïg.)neiging,aan- pod znœ.:dop,schil,bast,peul;cocon;
(aallfulk (ooà:- net);-ware,peulleg, (karakterlplooi; two--, tweevruchten; œœ., doppen, peulen;
draads,-strengs,-dik;ewoqd,tqiplrx.
- ded, peul
...
plyhII,werken mej,(krachtzg,ilvemg) podiulm podi.um
anteren,gebrulken;uitoefenen (v. poignaney, sche.rpheid, enZ., zie
beroep,taak);(scheepv.jlaveren Lookl
poignant.
-o11an4on)igerrgeld(heenenweder)
varen (rijden),dzenst doen (v.schip poienant, scherp (v. reuk, smaak);
bljtend, scherp, stekelig Look fig.j,
ofvoertuig);laten varen (rijden); bqtween,geregeld varen (rijden),een
pijnlijk,schrijnend;pikant.
dlenst onderhouden tussen; - (on) pointc1)znw.,punt;(puntin)kwestie,
the South eoast,heen en weer varen
onderwerp;argument?stip;decimaal
langs(een dienstoW ehouden op)de
(-teken);leesteken;spzts,hoogtepunt;
Zuidkust;- with,G werkên m et,bedoel;,ypointe'';stift,(graveer)naald;
çdrukk.j punt; (Xmdr. ookj plaats,
stormenmet,ovelâden (overstelpen)
tation;(Xmer.)punt(v.pen);ook=
met (vragen, guœ en enz-), OP- s
- l
dringen.
ace; -s,wissel fsnoorw.t; a rige
pneum atie adJ3.,pnellm atisch;lucht...,
of five -s. een stnging van vijf
punt
en; the - is to ..., het is zaak
wind-..; - bm ke, luchtdrukrem ; dlepatch, l.drukverz/nding; - ham om...;thatis (just)the -,datis(nu
m er,pneumatische, l.ham :r;- post,
juist)de kwestie,daar gaat het om
lxdrukpost; - pum p, l.pom p; - tire
(komthetop aau);my- is...,waarik
op
neerkom is...;thereis(wesee)no
(1yre), l.band; * tube, l.drukbuis;
- i
n ...ing, het heeft geen zin om...,
ittw.,l,bandj.
-i pneumatiek.
feook tul;there isno - in that,dat
poaeh, st:open Look /fg.), afstropen; z
heeft geen zin;theredoesnotseem to
iit tllkrpreserve znœ.
bemuch - in ...ing,wijgeloven niet
p'
e e c)znœkizak,zakje (in kledingdat het veel zin heeft om ...;three stuk enz.);baal (hop of wol); (/fg.)
beu.
rsjzakl
'holte,spleet;vindplaats
seven (3.7),driekomma zeven (3,7),
zie ook decim al znœ-; the eapious
(v:e/tsl;to be 10/- in -,10 sh.rijk
ardige
zijn;Iam k 10 in (outof) - by the
(peeuliar) - is ..., het e-igeena
tri*xsàetitms ik heb er f 10 m ede
(van het geval) is...; onstable
(
polieeman), eonstable on - duty,
gewonnen,aan verdiend (bij ingeverkeersagent; - lace, naaldkant;
schoten, op moeten toeleggen); to
-sm an, wisselw achter;zie ook pointput one'e hand intto) one's -, to
dive into one's -, in den zak tasten;
blank.
lo <@ in* the -s o1, in de zakken ca)metf
cw,.,-sarlsewhieh ...,erdoen

polnt-blank
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polge
zich kwesties voor welke...;to earry
moetwordengeacht...;(not)tpthe-,

(gain, win) one's -? zijn wil doorzetten,zijndoelberelken,heterdoor
(weten te)krijgen;toearrythe-,het
pleit winnen; to. give (lend) - to,
accentuëren,doen uitkom en;lo glve
-s to, (wat) vôörgeven; any bookkeeper would give him -sin ..., ieder
boekhouderzou ...beterdoen;to laek

(nirt)ter zake (dienende),(nzet)zakelljk,(niet)ad rem;to the (to eueh
a) -that...,in diemate (zôzeer),dat
;alm ostto the - ofrecklessnesw op
hetroekelozeaf;to eom etothe -,ter
zake kom en;when it eam e to the -,
toen heterop aankwam ,op stuk van
zaken; upon the - of, zie to be on
the - of.
...

-,nietad rem zijn;tomaintain one's
> op zijn stuk blijven staan,vol- c4)verbind.,- atissue,geschilpunt,aanhangige kwestie;- ofeontaet,aanrahouden;to make a (one's) -,zie to
kingspunt; - ol dilferenee, geschilproveone's-;ooklzijn slag slaan;to
makea - of...ing,zich ten doel(tot
punt; - of exclamation (intertaak)stellen,heterop aanleggen,er
rogation), zie note ca); - ol order,
een eer in stellen,a1s princiqe aanmot
ie van orde;- olorigin (Wzzzer.),
station van afzending; - of vantage,
nemen,er op gesteld zijn;nlet nalaten,er nauwlettend voor zorgen...;
ziecoign;- ofview,zieview c!);zie
I shallm ake a - ofit,ooklik zalhet
ook compass c), honour c1),lnterstellig doen;to m iss the -,niet zien
est Ic1).
waar het om gaat;to prove one's -, bt œœ.
, punten, scherpen (v.potlood
z
i
j
n
be
we
r
i
ng
waa
r
maken;
not
enz
.
)
;voegen (v.metselwerk);pointo put too fine a - upon 1t, om
teren; accentuëren, doen uitkom en
het nu m aar eens ronduit te zeggen,

onderstrepen, verscherpen, ,,pointe,;

om ergeendoekjesom tewinden;the

geven; wijzen Look /fg.; op, naar,
at,to);zie ook pointed;-inp interpunctie,punctuatie;-out?wijzenop,
aanduiden,-tonen,aanwljzen,doen

- raised,de opgeworpen kwestie,het
punt in kwestie,de kwestie w aarvan

hier sprake is; I (do not) quite
uitkom enierdeaandachtop vestigen.
see your -, ik begrijp zeer (niet)
opm erken,tekennengeven;wew ould
goedwatubedoelt;tostrain(streteh)
the -, het niet zo nauw nem en,niet
(wish to) - out(to you)that..., wij
alte nauw kijken,een uitzondering
wijzen (u) er op, dat...; in eonelusion we ghould Iœ e to - out...,ten
maken (voor,in behalf of); te ver
gaan;they do notstreteh the - so far
slottewildenwijerop wijzen...;- t%
asto say that...,zijgaan nietzover
wijzen (duiden) op; aynwijzen; gevantezeggen,dat...;zieookforceè1), richt staan naar; gerlcht zijn op
press1:1),pursue,yield c),era.
(/ïg.).
ca)metvoorz.,atall-s,in alleopzlchten, point-blank, rechtstreeks,op den m an
in allen dele;beside the -,zie not to
the-;- by -,puntvoorp.;a ease in

af,à boutportant;botweg;to reluse
- , botweg weigeren;- relusal,botte

-,eengeval(voorbeeld)terillustratie, weigering.
een toepasselijk geval;the easein -, pointed,splts,scherp,puntig (ook/W.),
de zaak waarom hetgaat;in - of,uit
ad rem , m arkaht; -ly to the hour,
een oogpunt van, op het punt van,
precies (stipt)op tijd.
wat aangaat; in - of faet,zfe fact; pom tedness,scherpte,enz.,zie pointed.
in - of time,in tijdsorde;to he on pointer,wijzer,naald;graveerstift,etsthe - of...(ing),op het punt staan
naald;LAmer.ojdial.),ziehintznw.
om (van te), van...;on this -,op pointless, zonder puntten), stomp;
dit punt, in dit opzicht, dienaanzonder ,,pointe'', onbeduidend; niet
terzake (ad rem);ongemotiveerd.
ga
ande;
t
o
a
(
e
e
r
t
ai
n)
-,
up
t
o
a
-,
tot op zekere hoogte;the work has poise ww.
,in evenwichthouden (brenp
r
oc
e
e
de
d
t
o
t
he
(
a)
whe
r
e
i
t
ge
n,
z
ijn); balanceren; zweven;
appears necessary to..., het werk is
znw.,evenwichtfook jig.j;(l1et) bazovergevorderd,dat het thans nodig
lanceren, zwevende toestand Look

poison
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/Jg.),onzekerheid,at-,inevenwicht;

poHgh
deflation, deflatiepolitiek; zie ook

in onzekerheid,onbeslist.
high b), honesty,public :)!stroke.
poison znw.,(verlgif(t) (ook jig.j;f
,
cm., poliey 11 c,
)polis;eost of -,zzc- fee;
to borrow on a -, een p. belenen;
vergiftigen Look jig.j,bederven.
to e>neel a -, e.
en p. royeren; the
poisonous, (verlgiftig.
- l
apses on M ay 1, de p. vervalt
poke, stoten,steken;(oplpoken, (op)porren (ookk- up); tasten, voelen,
(loopt af) Op 1 Mei; to make out
snuffelen; - about (around), rond(draw up,prepare) a > een p. Opm aken; to take out a > een p.
neuzen; - (one's nose) into other
nemen,
ver
rab
zel
ke
ng r
people's affairs, zijn neus in anderelaimablee(ernecove
e)riunde
sluiten;

naans zaken steken.
poker znw., pook, p.haak, - work,
brandwerk'
, fcçr'., m et b. versieren.

polar,pool..,polair;lijnrechttegenover-

gar
esitty,
eldpoLolo
/e#.
);- eircle,p.cirkel.
pol
ak
rit
lt.

the -y
d
Op e p.;to fall within
t
he seope of(to be claimable under)
the -, onder de p. vallen; - fee,
p.kosten; - form, p.formulier; holder, p.houder; - loan,lening op
een p.,p.belening;- proof of inter-

verhaalbaar

polarization, polarisatie; (door p.bepayld)gehalte (v.suiker).
est (c/gek.: P.P.I.), (bewijs van)
rechtop schade-uitkering enkel door
polarize,polariseren;(/fg.)eenwillekeuoverlegging der p.;- stamp,p.zegel.
rige(afwijkende)betekenisgeven aan
(woord enz.); in dezelfde richting #)metadj.ojverbind.,eomprehensive >
A- Z p.,uitgebreide p.; eontraet -,
leiden (v.plannen enz.).
polarizer, polarisator.
contract-p.;deelaration -,declaratiepolatw verspreid;(;g.)wijd verspreid. p.;endowment -,gemengdep.(van
polder, polder (in Nederlandj, water- levensverz.); exchange (Bourse) -,
schap.
beurs-p.;fire(insuranee)-,brand-p.;
pole1,Pool;pool;positive(negative) -, floating -, doorlopende, open, conposltieve (negatieve) p.; --finding
tract-p.,afschrijf-,aflaad-p.;free >
paper, p.reageerpapier.
ziepald-up -;gam bling > dobbel-p.;
pole 11 znw., paal, pols, staak, m ast,

stang;disselboom; (meetlroede (51/u
yard, 5,029 m);telegraph -, telegraafpaal;under bare -s Lscheepv.j,
voor top en takel;ww.,van palen enz.
voorzien;(voortlbomen (v.vaartuig).
polemle c#j.,polemisch,twist... Look:
-al); znw., polemiek, pennestrijd;
polem ist.
polemizw polemiseren,een pennestrijd
Voeren .

polieeznw.,politie;the - authorities,de

p.
t-autoriteiten); - court, p.rechtbank; - m agistratw p.rechter;-m an,
p.-agent;-officw (hoofdlbureau van
p.; - oflieer, p.beambte; - station,
p.post,-bureau;ww.,p.toezicht houden op,onder p-toezicht stellen.

poliey 1,staatkunde,politiek;(staatslbeleid; gedragslijn, overleg, plan,
politiek oqtreden;itisTood (bad) to ...,hetzs (niet)politlek (verstandig),hetis (niet)goed gezien,om...;
settled > vaste gedragslijn;toadopt
(pursue) a > een g. volgen; - of

general -, generale p.; insuranee
-, - ol insuranee, verzekerings-,
assurantie-p.- life -, p. van levensverzekering; Lloyt
rs -, Lloyd's p.;

marine (insr anee) -, zeetverzekeringsl-p.; mixed > gemengde p.
(= tijd-èn reispolis;vgl.endowment
);non-participating (non-profit) -,
- withoutprofits,p.zonderaandeelin
dewinst;open -,ziefloating-àpaid-

up -,- freeofpremium,premlevrije
p.;partieipating(profit-sharing,withprofits)p p.metaandeelindewinst;
time -,tljd-p.;valued -,getaxeerde
p.;voyage -, reis-p.;wager > zie
gamblzng -;world-wide -,wereld-p.;
zie ook family,name bj,report c1).
polish çcfc.,polijsten Look jig.j,politoeren,poetsen,wrijven,boenen;slijpen
(v.edelsteen);(/ïg.)schaven;zieook
polishing; -ed m anners, beschaafde
manieren;-edriee,geglansderijst;o1f (gemeenz.j,afmaken,-kri
jgen,opknappen (een werk);- up,opknappen, oppoetsen; in this report the
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ponderous
pollsher
rough-hewn distortions of English
di
ge
be
l
of
t
e
,
(
no
g)
ni
e
t
f
or
meelaanneeded eonsiderable - ing upl, aan
vaard en m itsdien herroepbaar.
de ruwe caricatuurvan Engels in dit polli
ng znw., (hoofdelijke) stemming;
verslag m oest heel wat geschaafd
atdj
.,- b00th,zie'w station;- elerk,
s
em opnem er; - day, dag der stem worden!; znw., politoerlsel); glans;
ming; - station, stem bureau.
(jig.jbeschaafdheid;to give a thing
a rznal -, de laatste hand aan iets pollute,bezoedelen,besm etten;verontleggen; zie ook French, furniture,
r
einigen (v.water enz.);meat from
- d Slurfes
, vlees Van besmetten
stove znw.
oorsprong.
polisher,polijster;slijper;glansborstel; pol
lution,bezoedeling,enz.,ziepollute.
polijsthout;glansmachine.
polishing,-brush,glansborstel;- e10th, polo e10th, sportlaken, donkerblauw
duffel.
poetsdoek,wrijflap;- eream (paste),
poetspom m ade; - powder,p.poeder; polony (- sausage), saucisse de Boulogne.
- utensils, p.goed; - varnish, glansvernis.
poly, veel-; -ehrom atie, v.kleurig; -ehrom w adJ'.,v.kleurig;znw.,v.kleupolitw beleefd,voorkomend,beschaafd;
a - letter, een beleefde brief.
rig beeld; v.kleurigheid; -ehromy,
polychromie;-glot,adJ'.,v.talig,polypolitenèss?beleefdheid?enz.,zie polite.

politieadl.bpolitiek,dlqlomatiek,slim;
(zc!#.),zTepolitical;zTeook body c1);
znw.,-s,politiek,staatkunde.
politieal, polltiek, staatkundig, staatsst, staathuishoudkun...; - eeonom i
d1
-g'
e'
,- eeonomy,staathuishoudkunde; - seienee, staatswetenschappen.

politieian,politicps,staatsman;(dmer.)
(politieke)intrigant.

glottisch Look:-4lottie);znw.,polyglotte;-gontal),v.hoektig);-graph,
s
oort he
ctoqraaf; ook: v.schrijver;
- hydral
, v.zndig,-vlakkig; -hydron,
v.vlak; -mer Lchem.j, polymeer;
-syllabie,meer-,v.lettergrepig;-syllable, meer-, v.lettergrepig woord;

teehniw c#j., polytechnisch'
, znw.,
(-teehnie school), polytechnische
-

school;ook: am bachtsschool.
politieizw politiseren.
politieo! --econom ieal, staathuishoud- pom ace, appelpulp.
kundlg; --legal, staatkundigpom ade,pomatum ,pom ade.
pom ieulture, ooftteelt.
juridisch.
polity, staatsregeling; regeringsvorm ; pomp,pracht,praalt
vertoning),luister.
staat.
pompadour, pompadour: fi
jn bloempoll I znw., kop, hoofd; stem bus,
patroon.

sity,praaltvertoon),praalzucht,
bureau; (hoofdelijke, schriftelijke) pompo
enz.,zie pom pous:
stemming,vgl.show ofhands;(aantal
us, statig, lulsterrijk; pralend,
uitgebrachte)stemmen,uitslag;lijst pompo
gewichtigdoend, pom peus; hoogdravan stem gerechtigden;todem anda -,
stem ming eisen;to be atthe head of
vend,gezwollen (v.stijl).
the -, de m eeste stem m en op zich poneeam ponceau:papaverrood.
ndznœ.,poel,vijver;ww.,-baek(up),
verenigen;on a -,bij (hoofdelijke, poaf
damm en, opstuwen,keren.
schriftelijke)stemming,zieook vote ponde
r,Overwegen,-denken,bepeinzen;
c2);- tax,hoofdelijke omslag; f
&zœ.,
peinzen (over, on).
toppen (v.bomen);de stemmen opnemen; zijn stem uitbr>ngen (op, ponderability, weegbaarheid (ook /ïg.).
ponderable,weegbaar (ookJ#.).
for);zieook polling en vote ca).
pollII,hoornloos rund;- eattlw hoorn- ponderation,weging (
ook /fg:).
Ponderosity, zwaarte,enz.,zte ponderloos vee.
OuS.
pol
laek,pollak (vis).
pollard znw.,geknotteboom ;hoornloos ponderous,zwaar (ook ji
g.en v.sti
jl),
z.wichtig;log,plomp;- ships,zware
r
und;
z
eme
l
e
nt
me
e
l
)
,
gr
i
nd;
ww.
,
schepen;a - volum e, een lnvig deel
knotten.
pollicitation (jur.), pollicitatie: eenzij(boekwerk).
-

ponderousness
632
Poroue
ponderousness,zie ponderosity.
be
eer
enl
ipt
ajn.r
- ell
nietienn,rar
astoil
g zi
el,o.gepongee, zachte ongebleekte Chinese
poorness,arm oede,enz.,zie poor;- ol
zi
jde.
Pons asinorum , idem :,,ezelsbrug''.
returns,geringe opbrengst.
pontoon znw., ponton; kiellichter; - pop f
cfc.,(doen)poffen,paffen,knallen,

b
ridge, p.brug; fcf,
c.,in p.(s) ovçrsteken.
Ponb hit, pony; (gemeenz.j f 25;
fgemeenz.beurst.ookj f 25.000 aan
aandelen; 25 aandelen; - enginw
rangeerlocom otief.

pood, poed (Russ.gewicht,16,38 kg).
pool1,pool,plas.
poolH znw.,(gezamenlijke)inzet,pot;

ploffen, klappen; - eorn (Xmdr.),
m aïs poffen; - a question, m et een
vraag voor den dag komen;- across,

overwippen; - in, (komen)binnenvallen (bij,upon); - up, plotseling
opduiken;- upton),toevallig treffen
(vinden);tegen het lijf lopen;znw.,
plof,klap,knal;--eorn (Wmer.),ge-

pofte m aïs.
com binatie,kartel,syndicaat,,,pool'': poplar, populier; wood, p.nhout.
com binatie van ondernem ingen in Poplin, popeline.
dezelfde branche tot verwerving der popper, m aïspoffer.

contrôle over de markt door prijszetting, onderlinge regeling van den
afzet enz.;samenvoegin: en verdeling derwinstin verhoudlng tot elks
kapityalbijdrage enz.; het tot deze
doelelnden gevormde gezamenlijke
fonds; soms: belangengem eenschap;
ookLinz.Amer.j:combinatievan speculanten tot prijsopdrijving enz.; support,steunaankopen der bij een
:1pool''betrokkenen;ww.,bijeendoen,
samenleggen,combineren;(belangen,
ka
pitaalenz.)in een ,,pool''bijeenbrengen, een kartel vormen; - information(knowledge,ete.),gegevens
(kennis enz.) samenbrengen; - the
pr
lits
,n)
de
veorde
le
. winstbijeenbrengen (en
poopznw.,achterschip,kampanje;ww.,
overhetachterdek slaan (v.golven),
(golven)overhetachterdek krijgen.
poor, arm (aan,in),behoeftig,armoedig;pover,schraal(ook v.vraag,
oogst,grond,troost);slecht(v.kwallteit,gezondheid);armzalig,onbeduidend;as - as a churehm ouse,straatarm ; in - dem and, zeer weinig ge-

vraagd;- (state o1) health,slechte
gezondheidlstoestand);a - look-out,

poppet,stut (techn.en scheepv.j.

popple f&'œ., kabbelen, borrelen; znœ.,
gekabbel,geborrel.
POPPY, Papaver; - t-seed) oil,polie.
popular, populair, volks...., -ly known

as ..., algemeen (in de wandeling)
bekend als...; - edition, populyire,
volksuitgave; - line,gewild artlkel;
at- priees,tegen p.eprijzen;to be with, in trek zi
jn bi
j.

popularity, populariteit:
popularization, popularlsatie.

popularlze, populariseren, (onder het
volk,algemeen) verspreiden:
populate, bevolken;densely (thiekly;
thinly, sparsely, sparely) -d, dicht
(dun,schaars)bevolkt.
population, bevolkingq seanty (sparse;
dense) -, dunne (dlchte)b.
populous,dichtbevolkt,volkrijk:
poreelain, porseleinten) Look /zg.); elay, kiln, works, porseleinajrde,
-oven,-f
abriek; - ware, porseleln.
poreellantelouw poreelainous,porseleinachtig, porselein....
poreh,(voorlportaal,portiek.
porcupine,hekel(voorvlas enz.).
pore 1,porie.
poreH,- over,nadenken (mediteren)
over; - over one's books, met zi
jn

een slecht vooruitzicht; - persons
neus in de boeken zitten.
proeequre, pro Deo procedure; results? povere resultaten; - stoeks, pork,varkensvlees;- huteher,varkensnoodlildende fondsen; of - quallty,
slager.

in quality,van slechte kwalitrit;
c) en bj; --law (-rate), armenwet
(-belasting);- reliel, onderstand;to
-

zie ook grade 11 znw. en opinzon

porker, (jong)mestvarken.
porket,porklinp big,varkentje.
porosity, poreusheid.
porous, poreus.

porphyry

POKPhTPY, Podier.

porpoise, bruinvis.
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P@8e
portable, draag-, verplaats-, vervoerbaar; - r am ophone, koffergram o-

porringer,nap Look techn.t.
foon; - typewriter,reisschrijfmachine; -s (ze!#.),roerend goed;zieook
port I c)havenlplaats);(/fg.) (veilige)
Cran e ZnW .
have
n;
f
r
ee
(
o
pe
n)
-,
vr
i
j
,
ope
n
haven; interm ediate -, tussen-h.; portagw (
het) dragen,vervoèr; draagloon,vervoerkosten;vervoer(dragen)
o
r
i
g
i
nal
(
nat
i
v
e)
-,
z
i
e
o
f
r
eg
i
s
t
r
y;
terminal -!eindhaven;to elear a -,
over land tussen twee rivieren;
draagplaats; œœ., over land dragen.
ui
t
va
r
e
n,
z
ï
e
o
o
k
c
)
;
t
o
c
al
l
(
t
oue
h)
a
t
a -,een h.aandoen;the ship is in -, portal,poort,ingang,portaal;- erane,
taalkraan.
hetschipisbinnen;toput(run,drop) porpor
tative, - lorce (power) çt
echn-j,
into -, (de h.)binnenlopen,-yallen;
draagkracht.
to put(run)into a -,een h.blnnenlopen,-vallen;to pilot,sail,tow,into porterayon, tekenpen.
-, binnenloodsen,-zeilen,slepen.
por
tend,
(vo
orlbeduide-s
n, voorspellen,
teke
nen n;
ook
bet
ekene
whatever ,wat de voorbjverbind.,- olarrival,haven van aankom st; - of eall, aanloop-, ordermogen zijn.
haven; of elearance, h.Van uit- portent, voorteken (f
nz. ongunstig);
klaring;- ofdelivery,leverings-h.;wondertteke
n).
onheilspellend; veelbetekeof departure, h. van vertrek; - of

destination,h.van bestem ming;- ol
disehargw lossings-h.; - ol dx
-stress

portentous,
nend, m onsterachtig, geweldig, ont-

zaglijk,vervaarlijk.
porter 1, (hall
(
r
e
f
uge
)
,
noo
d,
vl
u
yht
h.
;
o
f
) -,Portier.
em harkation, h. van lnscheping; - poder H ,kruier,m tki
el Looklrailway,
, - of
of entrp h. van inklaringIuKga<e -),sjouwer,besteller,bode.
exportation.importatiom uit-,invoer- porter 111,porter (
donkerbier).
h.; - of loading, laad-, afscheep-h.; porter IV, di
chtheidsgraad van juteweefsel.
PortofLondon(LondonPort)Authority, h.bestuur van Londen; - of porteraKe,draag-,bode-,kruiers-,sjouwerloon,bestell
registry,h. van herkom st, thuis-h.;
oon Lookv.telegram- of shipm ent, h. van inlading; men).
of transhipment, overscheep-h.
portlolio,portefeuille Look v.minister);
tobuildhpa-,eenp.vormen (>sur.);
c) sam enst., bar, havenbank: Onto resign one'g-,zijn p.neerleggen;
diepte voqrh.;theagenttransaeting
the - busm ess of the ship, de agent
sharesin -(fnz.Amer-b,zieunissued.
die het schip behandelt; - eharges portion znw-, (
bepaald) deel, portie,
aandrel; (/fg.)deel,lot;a ehild's -,
(dues),h.gelden,liggeld;- elearinp
eenklndsgedeelte;a-of,ookkenigte),
(het) uitvaren;- health oflieer, h.dokter;-t-lmark,znw.,h.merk;œœ., wat;œœ.,ver-,uitdelen Look:- out),
met de h.bestem ming m erken; toebedelen (aan,to);zijn (erf-enz-)
re6ulationw h.reglementen; - sheet,
deelgeven (00à:- off);- ofl,ook:
h.lournaal;- town,h.stad;--warden
afscheiden.
Podland cement,Portlandcem ent.
(drzzer.),zieharbour master.
port 11 znw., bakboord; patrijspoort portmanteau (me.:-sof -x),valies.
rtret,beeld,schildering fook
(ook: - hole); (steam) -, (stoo
ml- portralt,po
kanaal;to put thehelm to -,zief
&'œ.;
Iig.j;tohave one's- taken,zich laten
fotograferen.
adj., bakboordtsl...; - light, bakboordlicht;- side,b.zijde;œœ.,den portraitist, portretschilder.
helmstok links (naarbakboord)om- portraiture,(het)portretteren;portret,
leggen (ook: - the helm).
afbeelding;(/fg.)schildering.
PortrMb portretteren; afbeelden,(af)port 111,- (wine),porttwijn).
port IV,houding,voorkom en.
schllderen (ook jig.).
portability, draagbaarheid, enz., zie portrayal,schildering,enz.,zie portray.
portable.
pose1*œœ.,poneren.stellen (v.vraag);
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(laten) poseren; (jig.j poseren, een
houding (pose)aannemen;plaatsen;
- as,poseren als,zich uitgeven voor;
znw.,pose çook jig.),houding.
pose II, in het nauw (verlegenheid)
brengen,vast-,palzetten.
poser? vraag waar m en VOOP staat,
strlkvraag;poseur.
posit, poneren,als vaststaand aannemen;plaatsen, stellen.

position c1)znw.,ligging:plaats,stand,
positie;houding;positle,rang,stand;
positieybetrekklng,plaats'
,standpunt;
stand, toestand; stelling, bew ering'
,
the - is now that ..., de stand van
zaken is thans deze, dat...; distant

(near) -,levering oplangen (korten)
termijn (in terml
jnzakenj;linaneial
-, financiële positie,geldelijke omstandigheden; the steam er's -, de
plaats waar het schip zich bevindt;
to eontrol the -, den toestand beheersen;we have earefully exam ined

possibility

...,cr (beslist)zekervan zijn?dat...;
I am quite -,ik weethetstelllg;he is
very - about it, hij beweert het
stellig; -ly truw beslist waar; - assertiom stellige bewering'
,-yrinting,
pos
i
t
i
e
ve
dr
uk
(
z
war
t
.
o
p
wlt);a reply, een beslist antwoord; - sign,
zie plus znœ-'
, zie ook conviction,

proof c1),e.a.;znw-,werkelijkheid;
positief getal; (phot.jpositief.
positiveness,positivity,stelligheid,enz.,
zie positive adj.
possess,bezitten,hebben:bezield (bezeten) ZiJ-n door;they a speeial
value forus,zijhebben (bezitten)een
bi
jzondere waarde voor ons;- oneself,zich beheersen;- oneselfo1,zich
m eesterm aken van,zich in het bezit

stellen van;to be -ed by (with,o1)
thesam eidba,van hetzelfdeidee vervuldzijn;tobe-rdo1.bezitten;(not)
-edolmeans!(nzet)in hetbezitvàn
middelen, (nlet),van m. ontbloot,
(onlbemiddeld.

the -, wi
j hebben de zaak zorgvuldignagegaan (overwogen);tohold possesslon, bezit,eigendom ,bezitting;
an advantageous -, een voordelige
the British -% de Britse Bezittingen;
positie innem en;to m ake good one's
(vacant)-willbegivenoncompletion
-,zijn bewering (kunnen)stayen;to
ofsale,(geheelvrij)teaanvaardenna
totstandkoming van den verkoop;to
oeeupy a leading (the premier) -,
6aln - of, in het bezit geraken van;
een (de)eerste plaats innemen (beim m ediate - ean be had, zie with
kleden);the - taken up by them,
het door hen ingenom en standpunt,
im m ediate -;to take - @l,in b.nede door hen aangenom en houding;
men'
1aanvaarden (v.eigendom,erzie ook dom inant, dom inate, m ainfenis); betrekken, aanvaarden (v.
tme
ain,
pand);lnan in -,(boedellbewaarder
cz)
t outstanding Jé'
J.,e.a.
(v.inbeslaggenomengoederen);tobe
VO0rZ.,in > op zl
jn'plaats (!cfl.);
in- of,inhetb.zijn van;itisintheweare(not)in a - to...,wijkunnen
of,het bevindtzich in het b.van;to
(niet)...,zijn (niet)in staatom...;to
he in a m inor -,een ondergeschikte
plaée (put) in - of,in het b.stellen
plaats bekleden; the piston in its
van;toenter(go)into-of,zietotake
lowest > de zuiger in zijn laagsten
- of;with immediate-,onmiddellijk
stand;in the present - of affairs,
te aanvaarden;zie ook disappear en
zoals de zaken nu staan;this plaees
f
ield bj; - man,zie man in -.
us in a very awkward -,dit plaatst possessivw bezittend,bezitaanduidend.
ons in een zeer lastige positie;to put
one in a - to ..., iem and in staat

possessor,bezitter,houder.
pgssessory, bezittend,betrekking heb-

(in de gelegenheid)stellen om ;out
bende op bezit; - adion (jur.),
possessoire rechtsvordering.
of -,niet op zijn plaats (!dll.).
bj f
'
f7œ.,plaatsen, opstellen;de plaats possihility, mogelijkheid;there is a bepalen van.
that...(o1...ing),de m.bestaat(het
positive adj., bepaald, stellig, zeker, ismogelijk),dat(om/...;atthelirst>
zodramaarenigszinsmogeli
jk;thep.s
beslist, positief, uitdrukkelijk; Lgemeenz.)bepaald,echt;Lelectr.,wisk., ofthisindustry,de kansen (voorultr
zichten,m.n)dezer industrie;to he
phot.), posltief;to he (quite) - that

po'
sslhle
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Po:t
beyond the hounds (range) ol >
overboeken (v.posten naarhetVP0Otbuiten degrenzen (
hetbereik)derm. boek; naar, into); op de hoogte
liggen;if I can by tdRl)r m. ..., als ik
brengen (
,zieook
houden)(ookl-up)'

maar enigszins kan...;hy no (notby
any) -,metgeen m.,onmogelijk;to
look into the - of (...ing), de m.
nagaan van (om), nagaan of het
mogelijk is...;tobewithinthebounds
(range) of -,binnen het bereik der
m .liggen,tot de m .n behoren.
possibleadJ'.,mogelijk;zieook possibly;
as soon as -, zo spoedig m .;il n zo
m .; lf at all -, indien m aar enlgszinsm.;quite > zeerwelm .;to do all
that is -, al het m .e doen;to render

alI- assistanee(aIItheassistanee-),
alle m .e hulp verlenen; to m ake the
m ost economical use - of ..., het
zuinigst m .e gebruik m aken van;to

posting;- an entry,een p.boeken;
(officially) -ed priees,offzcieelvastgestelde prijzen; -ed rate ta4?zzer.l,
koerswaartegen de banken wisselsof
vreem devaluta verkopen;gevraagde

koers;- aship,eenschipalsovertijd
aankondigen,zieook Lloyd's; - om
na-,doorzenden (v.brieven);- out,
wegzenden (perp.
);- a person (up),
iemand op de hoogte brengen (omtrent, as to, about); to keep -ed
(up),op deh.houden;tobe-ed(up)
aboutthe position (state of aflairs),
v:nden toestand op deh.zijn;- up
hills,biljetten aanplakken;well-ed
(up) in, goed op de hoogte met
(thuisin);-tod>te,- up,bijhouden,
werken (v.boeken,lijstenz.);- up,
ook:bijboeken;aanplakken,bekend
maken (door aanplakbiljetten).
c) samenst.,- bap postzak,(brirvenl-

proted against- injury,tegen even-.
tueelletselbeveiliqen;itis not - to
(1or)usto ..n hetls ons niet m....;
znw. Lgallicismej, (het) mogglijks.
possibly, mogeli
jkterwijs), mlsschlen;
m aal;- boat,p.boot;- hox,brlevenWe eannot- say ...,wij kunneh onbus; ook = post-office box; -eard,
mogeli
jk (hetisonsnietmogeli
jk te)
zeggen...; if I - ean, als lk m aar
briefkayrt;picture (pidorial) -card,
enigszins kan;the hest they ean prentbrlefkaart;reply(douhle)-eard,
briefkaart m et betaald antwoord,
obtain, de beste welke zlj maar
dubbele briefkaart;- elerk,zie postkunnen verkri
jgen.
office; - day, p.dag; -dree, franco;
post c)znT.,post,postterijen),p.kanm dr
eeon applicatiom gratisperp.op
toor,p.dlenst;(bmevenlbesteller,(p.)bode;(p.lbestelling;post,betrekking, br
aanvr
age;--haste,in allerijl;-mam
ievenbesteller;mual-m an,p.bode;
ambt; post, standplaats; p.papier
-m ark,znw.,p.m erk,-stempel;dated
(-formaat)(+ 20' x 16,
2);paal,stijl,
stut;to he on thewrong side ofthe as per (date as) -mark.datum p.stem pel; ww., stem pelen,p.m erken;
fqemeenz.),hetmis(bi
jhetverkeerde
elnd)hebben;to fI
*
lIa -,een betrekvan contramerk voorzien (bij boekking vervullen;by -, per p.;by an
post);-master,p.directeur;-master
General, Directeur-Generaalder Posearly > spoedig;by first (this, the
same) > metdeeerste (dezelfde)p.;
t
erijen, (in Eng.j Minister van P.;
-mastership, ambt van p.directeur;
by to-day's (to niKht's) -, met de
--officw zie ajzond. crl.; --paid,
p. van heden (hedenavond); zie
ook return bg) erl separate adJ'
.; gefrankeerd, franco; - paper, p.Papier (van p.
in course of -, m et de volgende p.,
formaat);- routw p.route; -stam p, zie xm ark znwz.; per omgaande; to be (get) lost (to
tim e,p.ti
jd;-towm stadmet(hoofdlmiscarry)in the o bijde p.(onderp-kantoor.
weg) verloren geraken;through the pos
t-, na, achter; nagekom en; -date,
-, over de p., per p.; zie ook book
cf<z.,postdateren:later dateren;znw.,
c),entry 11#),generalc),newspaper, f
latere dagtekenlng; - elem entary
observation.parcel:).
b)ww.,posten,terpostbezorgen;perp. instruction, voortgezet lager onder(verlzenden;aanplakken(gdœ.:- up), wijs;- entry,latere boeking;latere
bekend maken;beplakken; boeken;
aangifte (inschrijving); -humous,
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pot
do
od
1
po
s
t
hum
us;
-poe
t
e
r
i
o
r
?
l
at
e
r,
l
at
e
r
kome
nd
(
va
l
l
e
nd)
,
(van) na den
hum ous papers(wnti
ngs),nagelaten
posterleur;achter...;- to,(komend)
na, volgend op.
papieren (geschriften, werken); m eridian, namiddag...; - m eridiem posteriority, (het) later zi
jn (vallen),
posterioriteit.
fgew.ajgek.:p.m.),'snamiddags;at4 pos
terity,nakom elingschap,nageslacht.
P.m., Om i uur n.m .; - m @rtem , na
jboekingsden dood;- natal, (van) na de ge- postil (Xpzer.),verklaring bi
boorte; - nuptial, na het huwelijk; post.
--obit, adJ'
., lngaande na den dood; posti
ng,(het)posten,enz.,ziepostb);

postage

-s,boekingen;of1(on)-s.af-lin-lboeznw.(--obitbond),schuldbekentenis
kingen;eertifiqate ol -,bewijs van
waarbijdeschuldenaarzich verbindt
tot terugbetaling der geleende SOm
t
er-post-bezorglng;zieookdaily adj.;
bill, aanplakbiljet.
na het overlijden van een derde;-- pos
t-offiew postkantoor; braneh >
pay, nabetalen (v. douanerechten
ppostkantoor;general-,hoofd-p.;
e.d.); -script (afgek.: P.S.), post- hul
- box,post
bus;- eounter,p.loket;scriptum (P.S.), naschrift; --war,
Kuide, p.gids; - oflieial(elerk), p.(van) na den oorlog? na-oorlogs...;
in --waryears,in de Jaren na den o.
beambte,klerk bij de posterijen; o
rder Lajgek.: P.O.O.), zie money
postagw portto), briefport, frankeerorder; - reeeipt, p.reçu; - savings
kosten;additional textral -, straf- hank,
p.spaarbank; - stamp, zie
port;exemption 1om -!portvrijdom ; postm ar
k znw.
- aeeount, portirekenlng; - book,
portiboek;- due stamp, (straflport- postpone, uitstellen (tot, until), verschuiven; achterstellen (bij, to).
zegel;- (prelpaid,- lree,franco (per poe
tppnement, uitstel; achterstezng
post);-ratew ratesof-,ziepostal;(biJ,to);- ofpayment,zieextension.
stam p,postzegel;- stym psalso serre
the purpose ol reeeipt stam ps in
England,in E.dienen postzegels ook
is plakzegels.

postulate znw., postulaat: hypothese,
axiom a;œœ.,postuleren,alsbew ezen
aannem en; eisen, vorderen;tlus in-

try -seheappower.dezeindystrie
postal,post...;(holderofa) - aeeount, dus
p.rekeningthouder); - authorities, staat of valt m et m eer of mlnder
goedkope beweegkracht; - for, bep.adm inistratie, bestuur der postedingep.
r
i
j
e
n;
e
ar
d
(
Xmc
r.
)
,
z
i
e
po
s
t
c
ar
d;
- eheque, p.cheque; - Cheque and postulatiom postulgring,vooronderstelTransfer System, P.cheque- en Giroling;eis,vorderlng,verzoek.

posture znœ., houdlng, staat; stand,
pose;the - of affairs, de staat van
zaken; - of m ind,gem oedstoestand;
clerk, zie post-office; - eolleetion
WW., een zekere houding aannem en
or
de
r
,
p.
kwl
t
ant
i
e;
de
l
l
ve
r
y,
(
p.
)
bestelling; - guide, zie post-offlce;
(ook /fg.),poseren.
pot znw-,pot Look inkt
-,*
zam-,koffie-,
- matter,
pos
t
t
s
t
ukke
n)
;
ma
t
t
e
r
s
,
p.zaken,postale aangelegenheden;bloena-p. enz-), kan, kruik; fuik;
dienst; Olfice of the - Cheque and
Transfer System , Girokantoor; -

note (#??zdr.)= - order(afgek.:P/O),
p.bewijs;-parcel(paeket),p.pakket;
- ratets), p.tarief; - regulations,
reglement der posterijen;- serview
p.dienst, posterijen; - system, p.wezen;-translerform,(p.lgirobiljet;
- union, p.unie; zie ook wrapper.
poster,aanplak-,reclamebiljet;(bill-)-,
aanplakker;- eolours,plakkaatverf;
- pillar, reclam ezuil; - stam p,sluit-

zegel(om op teplakken).

poste restantw poste restante.

(paper), formaat papier (1SCIC
x 121/z');(gemcenz.uff#r.:)(to make)
a - (-s) ofmoney,hopen geld (verdienen);the - callsthekettlebtack?
de pot verwijt den ketel? dat hiJ
-

zwart ziet;to keep the - ho*
xling,den
schoorsteen laten roken; de zaak
aan den gang houden; to put the -

om overvragen;overdri
jven;to go to
-,overden kop (op defles)gaan;harley,gort; - herb,(moeslgrornte;
-

ladlw pollepel; - m etal, legering
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pound
potash
van koper en lood voor het m aken
(ralse) a - aboutit,er drukte over
m aken.
van grote vaten enz.;soort(
in smelt-

ter1,pottenbakker;-'sclay (earth),
pot) gekleurd glas;ww.,(verlpotten pot
p.sklei; -5s ore, loodglans,-glit; -'s
(v. planten); inmaken (in potten);
varnish, p.sglazuur,-verglaassel;-'s
fgemeenz.j op den kop tikken;-ted
w are, aarde-, vaatwerk; -'s wheely
m
e
a
t
,
ge
c
on
s
e
r
ve
e
r
d
vl
e
e
s
i
n
po
t
j
e
s
.
potash, potas; - soap, kali-, zachte
p.sschijf.
potter II, beuzelen,prutsen,liefhebbezeep.
potassium, kalium .
r
en (met,in,at,in);- about,rondscharrelen; - away,verbeuzelen.
pot
at
rdappe
;peul
a.
to,
veraa
lbouw;
el
hi
-t
si,
vation of -es,
zie - chips; potteq . pottenbakkeri
j, aardewerkearly -es, vroege a.n; kldney -,
fabrlek; aa)de-, vaatwerk; fine -,
muisjes-a.;main crop -s, late a.n; plateel; the Potteries, bet pottensweet(Spanish) > pataat:zoete a.; bakkersdistrict in N .-staffordshire.
to lift -es,a.n rooien;to peel-es,a.n pottlw mandje (v.aardbei
en enz.).
schillen; to plant -es, a.n poten; blight, a.ziekte, kwaad in a.n; -

Tépotts'', aandelen N orth Staffordshire
Railway.

ehips,pomm esfrites;- erop,a.oogst; poueh znw., zak, tas; (tobaeeo) -,

digyer, --digging maehine,a.looifield,a.veld (-akker);- floup a.meel;
-

m achlne; - dlsease, zie - blight; -

- I
ilting,'alrooien; - lilting eeasom
a.campagne;- masher,a.stam per;peel, zie ow skin; - peeler, a.schiltoestel; - rot, zie - blight; - sago,
a.sago; - skin, a.schil; - slieer,

tabakszak;ww.,ineen(den)zak doen
(steken); (/ïg.) opsteken,in den zak
steken Look:- up).

Pouehong,pouchong:soortzwarte thee.
Poudrette,poudrette:m estpoeder.
poulterer, poelier.
poultv ,pluimvee,gevogelte,hoenders;
larm , hoenderpark; - farm ing

(rearing),h.teelt;- house,h.hok;pommes-frites-mesje; - stareh, a.show, pluimveetentoonstelling;
stijfsel; - sugar,a.suiker; - svup
yard, h.hof.
(treaele), a.siroop.
pouneeI œœ.,- (upon,on),af-,neerpo
tch,bleken Lpapierfabr.j.
potenee, poteney, macht, kracht, verschieten (zich werpen)op,aanvallen
m ogen, sterkte.
op,grijpen Lookjig.j;znw.,to makea
potent, machtig, krachtig, sterk. in- at(on),zfe œœ.'
,bqw.,pardoes.
eH znw.,sandtalrak;radeerpoevloedrijk;- laetor? machtige factor; poune
der; œ#., mei radeerqoeder be- weapon,krachtlg wapen (/W.).
potential adJ'., potentieel, mogelijk, strooien,schuren,gladwrljven;ponceren,doorsponsen,-stuiven (v.tekel
atent;felectr.jspannings...;- buyer,
eventuële koper, gegadigde; the ningen).
dangerof,hetmogelijkegevaarvan; pound I Lgewichtj.pond (ajgek.l1b.,vgl.
- energy, arbeidsverm ogen van
libra);per (a) -, per (het) p.; to
plaats; - prot
luetion. potentiële prosell by the -,per (bijhet) p. verkopen.
ductie,capacitçitiznœ.,mogelijkheid;
pound II, - (sterlin4),pond (sterling)
(electr.) potentlaal.
(f); E1.6.7oj1f 1.6s.7d.,1 pound,
potentialitp mogelijk-, gebeurlijkheid,
potentiallteit;zie ook profit-m aking.
6shillings& 7pence(f = Lat.libra,
potentialize, potentieel m aken; om zets= solidi,d = denarii);five-- notw
ten in arbeidsverm ogen van plaats.
bankbi
ljet van vijfp.;five - ten,5
pounds & 10 shillings; to pay 2
potentiate (zcf#.),mogelijk maken.
s
hi
l
l
i
ng
s in the -, 10 % uitkeren;to
potentiometer, potentlom eter.
Pay twenty shillings in the -, ten
pott,ziepot (paper).
volle betalen; it is a m atter of -s,
potestative,- eondition (jur.),potestashillings,and penee,datiseen kwestie
tieve voorwaarde.
pother,verstikkendte)rook (stof);ruvan geld (een dubbeltjeskwestie);-moer,lawaai,drukte,ophef;to m ake

loolieh,zie penny-wise.
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P@Wer
pound III znw.,schuthok'
, omheining'
,
with); -ed eoal (glass),steenkoolom sloten rui
mte'
, (/fg.) gevangenis'
,
(
glas-lp.; zie ook sugar t
z) en
- ke
sulphur znw.
eper,schutmeester;fcf
zz.(ooklpowd
e
r
y,
poe
de
r
i
g,
poe
de
r
a
c
ht
i
g;
ge-,
up),schutten,in hetschuthoksluiten;
bepoederd.
(/fg.)in-,opsluiten.

pound

pound IV f
'
r/f
zz.,(fijnlstampen,fijnstoten; power c) kracht, macht (ook wisk.),
gezag; vermogen; bereik; (beweeglaanstampen; beuken, slaan (aan
kracht, energie; bevoegdheid,recht,
stukken,to pieees);hameren,stamvolm acht; m ogendheid; bewind;
pen; stampen (v. schip); - along,
sterkte (v.lens); (gemeenz.) macht,
voortploeteren,-zwoegen; - (away)
m enigte,hoop ;mv.ooklgaven,talenat, ploeteren (zwoegen)aan.
ten;to supply eurrent 1or -, stroom
poundagw pondgeld;schutgeld;bedrag
jfkracht;high (Iow)
(provisie,commissie:heffing,aandeel leveren voor dri
-ed gas engine, gasmotor met groot
e
nz
.
)
pe
r
pond
s
t
er
l
l
n
g;
(
po
s
t
wi
s
s
e
l
l
recht.
(klein)vermogen;the -sthathe,de
gestelde m achten, het,wettig gezag;
pounder, stam per; ...ponder; ook =
the great Powers, de grote m ogendpound keeper (pound 111).
heden; mqtive -, beweeg-tdri
jf-)
pourww.,(uitlgieten,(uitlstorten,stroacht;steam -,stoomkracht,-vgrmen,in stromen (doen)neerkomen; kr
m
o
gen;
wi
de
>
r
ui
me
be
voe
gd
he
ld;
(in-,uitlschenken;stortregenen;zie
the
eonferred on them, de
ook rain c)œœ.;- down,in stromen
hun verleende bevoegdheden; to
neerkomen;-in,binnenstromen Look
fig.j;orders(letters,ete.)came -ing
have -, gemachtigd (bevoegd) zijn;
macht hebben (over,over);to have
im de bestellingen (brieven enz.)
stroomden binnen (van alle zijden, the - to...,hetin zijnmachthebben
..,zie ook bj;- isreserved to ...,
l
rom aIIquaders);- lorth,uitgieten, om.
t rechtwordtvoorbehouden om ...;
storten (ook /fg.; over, on); - oiI he
s
a
re vested in the Board to ...,het
from a ean,olie uiteen kan gieten;into,gieten in;(/fg.)uitstorten over; bestuur heeft de bevoegdheid om ...;
- goodsinto a eountry,een land m et
- of attorney,volmacht Ldocument),
m achtiging, m andaat; general - of
oederen overstrom en; - itsell into
attornes generale volm acht;zie ook
the sea,zich storten (uitstromen)in
abuse znw.t borrow, delegate ww.,
de zee; - out, uitgieten, -schenken; wegstrom en, -vloeien; zie ook
demonstratlve,fulllc)?invest,lodge
ww-,procuration,straln c),stretch
oil c)en water J,); - point, pour
W W ., e-a.
point: laagste temperatuur waarbij
metV0OrZ.,it is beyond our @ het
een olienog juistvloeiti- test,pour b)gaa
tboven onze m acht,is buiten ons
test:m ethode ter bepallng dier temperatuur;znw.,stortbui;(
het)gieten; bereik; to beeom e involved beyond
the - ofextrieatiom zo vastlopen dat
Ltechn.jgietsel.
poverty, armoede (
geen losmaken aan is (/fg.); the
aan,in),behoefte, er
governm ent now in -, de thans aan
gebrek (aan, of); mager-, schraalheid;certifieate of -,bewi
hetbewind zijnderegering;tohaveit
jsvan onverm ogen;--stricken,arm ,arm oedig;
in one's - to ..., het in zijn macht
hebben om ...;itz
*snotin my -,hetis
a --stricken language,een arm e taal.
powder znw.,poeder; (buslkruit;stof, niet in mijn m .,staat nietaan mij;
.

poeder;not worth - and shot, geen
schotkruitwaard;to reduce to -,tot
p. m aken; - blue, blauwsel; in lorm!in p.vorm ;- mill,kruitmolen,

fabrlek;- pull,p.kwastje;- works,
kruitfabriek;ww.,fijnstampen,pulveriseren, tot p. maken (worden);
(belpoederen, (belstrooien (met,

-

tlloqein -,de machthebbenden;to do
allin one's> allesin hetwerk stellçn,

zijn uiterstebestdoen;asfaraslies
voorzoverwi
jhetin onzem.hebben;

in our > zoveelin onsverm ogen ligt,
to com e into -, aan het bewind
kom en;outolour ziebeyond our-;
to raiseto the fourth > tot de vierde

powerlul
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praetitioner
- m an, practisch m ens; ook: m an
m .verheffen;to return to -, weder
aan het bewind kom en; under her
van de practijk.
ow n -,onder eigen stoom (
v.
scnhi
p); practicality, (het) practische, practio
i
n
onz
e
m
.
,
bi
nne
ons
within our
sche zin (aanleg); zzzv.: practische
zaken.
bereik;itis within their - to ...,zij
hebben het in hun m . om ...; this praetically, practisch'
, in de practijk;
task is (well
) within his -s, deze
feitelijk,elgenlijk;vrijwel;- nothing

taak gaat zijn krachten (volstrrkt)
(the same,impossible, etc.), vrijwel
niet te boven; zie ook substitutlon.
(nagenoeg) niets (hetzelfde, onmogelijk enz.).
c) samenst., - consum ption, energie-,
krachtverbruik L
techn.j; - faetor pradiee? oefening; practijk; be-, uitLajgek.L P.F.), arbeidscoëfficiënt; oefenlng, toepassing; praktijk; gegas,krachtgas;- house,zie- station;
bruik,gewoonte;rechtspleging;eonllathe, m achinaal gedreven draaibank;- oils,oilsfor - purposes,oliën

voorhetopwekkenvandrijfkracht;-

plant, krachtinstallatie, zie ook electric; - press, stoom -, m achinaalgedreven drukpers; - statiqn, krachtstation, ZLd ook electric; supply,
voorziening m et electrische beweegkracht, krachtlevering, voedingsbron; - transm ission, krachtover-

br
enging; - valve (radio),eindversterkingslamp.
powerful,machtig,krachtig,(veellverm ogend, sterk, geweldig; sterk vergr
otend (v. lens); - ally,machtige
bondgenoot;- argum ent, assistanew
engine,inseeticidw Pind,etc,jkrachtigte) argument, bnstand, machine,
insectenverdelgingsm iddel,geestenz.
powerless, machteloos, onm achtig;
krachteloos;to be - aKainst,m achte-

loosstaan tegenover,hiets verm ogen

tegen.
powerlessness,m achteloos-,krachteloosheid.

POWWOW (Xmer.,gemeenz.j7:1:ç?.,(rumoerige)bi
jeenkomst;mœ.,beraadslagen
(over, about).
pozztulolana, puzzolaan: vulkanisch
puingesteente (voor hydraulisch cement).
practieability,uitvoerbaarheid,enz.,zie
practicable.

m on -, algem een gebrlllk; it is
C@m mgn - l@r ... to ..., Onder ... bestaat algenaeen de gewoonte om ...;

fraudulent (sharp) -s, kwade (bedrieglijke)praktijken;tohavea large
-, een grote praktijk hebben;it is
(the) usual -, het is gewoonte
(usance);- makesperfed,aldoende
leert men, oefening baart kunst; to
m ake a - of, een gew oonte m aken
van;wem akeit a - to ..., we m ake
a - of...inw hetià onze g.om ....;it
is against our -, het is tegen onze

g.; to retire from > de praktijk
neerleggen;in (aetual) -,in depractijk;to keep (one'shand) in -,zich
blijven oefenen,hetonderhouden;to
put intto) (earry into, reduee to)
-, in practijk brengen;to run into
evil -% tot kwade prakti
jken Vervallen;to be out ol -, het langen
tijd niet meer gedaan hebben,lang
niet m eer geoefend hebben,het ontwend zijn;to getout of -, het verleren %
fontwennen).
praetieian, practicus.
praetise, uit-, beoefenen, in practi
jk
(zich)oefenen,
(
t
oe
pa
s
s
i
ng)
br
e
nge
n;
zich oefenen in; oefenen,onderrichten (in,in);praktiseren,depraktijk
uitoefenen(v.dokter,advocaatenz.);
d,geoefend,bedreven,ervaren;the
m ethods generally -d, de algem een
toegepaste m ethoden; - fraud, bedrog plegen,frauderen;- smuggling,

practieable, uitvoerbaar (ook v. limiet
e.d.),doenlijk,mogeli
jk;bruikbaar;
begaan-, bevaarbaar.
smokkelhandel drijven; - (uplom
beetnemen;- (uplon aperson's erepradi
e
a
l
y
pr
a
ct
i
s
c
h
(
/
e
g
e
ns
f
.
:
t
heo
r
rt
i
c
al
)
;
practisch,bruikbaar,werkdadlg,feidulity,misbruik m aken van iem ands
goedgelovigheid; zie ook econom y.
telijk;the- eertainty of,hetzo goed prac
titioner, praktizerend geneesheer;
als zekere van; zie ook practically;
- ehem istryy toegepaste scheikunde;
(zc!#.)vakman,man van depractijk;

6i0
precedent
pragmatictal)
aktizerend advocaat;
haal,zo m aar;çcf
zz.,een inleiding enz.
(legal) -,zapr
praktizijn, akwaarnemer.
houden (maken),préambuleren;van
pragmatietal), bemoeiziek'
, eigenwijs, een inleiding enz. voorzien.
dogm atisch,pedant'
,(zcî#.)zakelijk; pre-aequaintance, vroegere bekendheid
nuchter.
(met,with).
pragm atism , bem oeizucht, en Z., ZLd pre-adm onish, vooraf waarschuwen.
pre-admonition, voorafgaande waarpragmaticlal).
schuwing.
praise znœ., lof(spraak); beyond -,
boven allen lof verheven; be it said pream bulatory,inleidend,voorafgaand.
be
in hi
Iosud
-,he
intone
zijt'
esz(
ijt
ne
oreregezegd;to pre-announee, van tevoren aankonehant! sound,
digen.
resound,sing the)-s of!(lulde)den pre-announeem ent, voorafgaande aanlof verkondigen van; zze ook term
kondiging.
ca);ww.,prijzen,loven,roemen;zie preappolnt,voorafbepalen (aanstellen).
ook sky.
preappointm ent,voorafgaande bepaling
praiselul, vo1 lof,lovend.
(aanstelling).
praiseworthinegs,lof-,prijzenswaardig- prearrange,vooraf (van tevoren)regeheid,loffelijkheid.
1en (bepalen).
praiseworthy, lof-, pri
jzenswaardig, prearrangem ent, voorafgaande regeling
loffelijk.
(bep>ling).
pram 1, praam .
preaudienee, voorrang om te pleiten.
pram 11 Lgemeenz.),zie perambulator; preealeulablw vooraf te berekenen.
preealculate,van tevoren berekenen.
melkwagentje.
prank, (opltooien, uitdossen fook: - preeariouw onzeker, wisselvallig, préout); tooien, sieren (met, with); cair,hacllelijk,bedenkelijk,gevaarpronken.
lijk;(jur.ookjherroepbaar.
pratiqueLscheepv.j,verlof(aanschip)tot precariousness, onzekerheid, enz., zie
havenverkeerna quarantaineofoverprecqrious.
legging van gezondheidspas;to r ant preeauhon
* znœ.,voorzorgt
smaatregel);
to take every -, alle voorzorgen ne-,
t
ot
he
t
vr
i
j
e
ve
r
ke
e
r
t
o
e
l
at
e
n;
t
o
be
adm itted to free > zonder quaranm en;to llke rigid -w strenge voortaine binnengelaten worden.
n;ne
œœ.
,vooraf
zorgsmaatregelen nemaegai
t).
pravity (ze!#.),bedorven toestand (v. waarschuwen (voor,
voedselenz.).
preeautionary, uit voorzorg (gedaan
prawn ZnW ., steurgarnaal; œœ., vissen
enz.), waarschuwend; - meagure,
naar S.n.
voorzorgs-, veiligheids-, voorzichtigheidsm aatregel.
praxis, gebruik, practijk; practische
toepassing,praxis.
preeede,voortaflgaan;voorafgaan(aan),
pray,bidden,smeken (om) (om, for); voorgaan bij,gaan vöör, den voorrang hebben boven;laten voorafgaan
(fnverzoekschrijtenjbeleefdverzoeken
(om,lorj to, that); we - that the
(door,by); the words that -, the
said patentbegranted to u% wijver- preeeding words, de voorafgaande

zoeken beleefd,ons genoem d octrooi
woorden; preceding, ookL vorig; zie
te verlenen.
ook endorsement,endorser,holder.
pre-, v0or..., vooraf, Van tevoren, preerdenee, (
het)voorgaan,voorrang,
prloriteit;to give -, laten voorgaan
vroeger;zie ajzond.sam enst.

preaeh, preken Look Iig.t; - dovrn,
(bij, over); to take - of (over),
iJ
'veren tegen, afbreken, neerhalen;
voorgaan bij, den voorrang hebben
- up, opheme
voo
len,
rafaanpr
beke
nd
ij
zen.m aken
boven,komen (gaan) vö6r;zie ook
pre-aequaint,
yield c).
(met, with),van tevoren inlichten. preeedent 1, voorafgaand (aan, to),
preamble znw., inleiding, préam bule;
yroeger;> eon4ition -toanyrightol
considerans(v.wet,besluit,contract); m dem nilieatiom een voorwaarde
without(any)> zonderverderen omwaaraan moetzijn voldaan alvorens

preeedent
6i1
preeonsiderfation)
men enigerlei aanspraak Op verwriter (writing),maker (het maken)
goeding kan doen gelden.
van excerpten.

precedent Il,precedent,(vroeger)voorbeeld; -ed, een p. hebbende; to
ereate (establish) a -,een p.schepPen; jou appear to be setting up
(
crratlng) a - whieh may havevery
serzous fonsequences, het kom t ons
voor,datu hirr een p. schept hetwelk zeçrernstlgegevolgen kanhebben;it zs without -, there is no forthis,het iszonderp.(voorbeeld,
weerga),zo ietsisn0g nimmer voor-

preeise,nauwkeurig,juist;stipt,nauwge
zet, precies,secuur; -lyl, juist!;
lyas,preciesals;-definition,juiste
(nauwkeurige)omschrijving.
preciseness, nauwkeurigheid, enz., zie
precise.

precision, nauwkeurig-, juistheid'
,instruments, precisie-, fijne instrum enten.
preelude!(reedsbijvoorbaat)uitsluiten,
voorkom en, verhinderen: beletten
gekom en.
(
te,from ...inr),onmogelljk maken'
,
preeept, voorschrift, lering, precept,
the possibilxty of ...,de mogelijkstelregel;mandaat,bevelschrift (ïnz.
heid uitsluiten ..., (het) onmogelijk
tot betaling van belasting e.d.); maken ....;Spafe -S USlrom ...in6?
door gebrek aan ruim te kunnen w l
J
niet ....
preeeptivw voorschrijvend,gebiedend; preelusion, uitsluiting, enz., zie preclude.
lerend.
preelusive, uitsluitend, voorköm end,
preeeptor,leermeester (ook jig.j.
verhinderend;to be - of, uitsluiten,
preeinet, grens,gebied Look jig.); mv.
ook: omgeving; within the -s of,
enz.,zie preclude.
binnen de grenzen Van.
preeoeious,vroegtrijp)(ook fig.).
example is better than -, leringen
wekken,m aar voorbeelden trekken.

eeoeitp vroegrijpheid fook jig.j.
preeiosity,precieusheid (v.stijl),(het) pr
preeognition, voorkennis,-wetenschap,
precieuze, gezocht-, gem aaktheid.
precious,kostbaar:van y'
rote waarde;
voorafgaande kennis; fschotl., J'ur.j
vooronderzoek.
ge
z
oc
ht
,
ge
maa
kt
,
pr
e
c
l
e
us
(
v.
s
t
i
j
l
)
;
- m etals, edele m etalen; - stonw preeoneeive, vooraf opvatten,zich teedelsteen.
voren een begrip vorm en van; -d
precipiee, steile rots, steilte; (
opinion,vooropgezette mening.
/'
k.)
afgrond.
preeoneeption, vooraf gevorm d begrip;
preeipitance, preei
vooropgezette m eniag, inz.vooroorpitaney, haast,overdeel.
haasting,overijllng.

preeipitant adJ'
., overhaast, overijld;
znw.tchem.l,neerslag,precipitaat.
preeipitate ad)'.,steilneerstortend'
,overhaast,overijld;onbezonnen;-ly,ook:
hals over kop;to avoid - m easures,
overijlde stappen vermijden' znw.,
zieprecipitantznœ-;w'f
.
c.,(zich)neerstorten, wer
peOve
n; rve
rhaa
sten, aan(z
ich)
haa
sten,
overijld
dr
i
j
ven
;
te werk gaan; Lchem.j precipiteren,
(doen) neerslaan (bezinken); it -d
his ruin, het verhaastte zi
jn ondergang; - into (
/fg.),storten in.
preeipitation, neerstorting, overhaas-

preeoncertww.,voorafberamen (overleggen,afspreken);znw.,voorafgepleegd Overleg,afspraak.
preeoneertion, (het)beramen,enz.,zie
preconcertf
'
cœ.;o/à= preconcertznw.
pre
e
onde
mn,
voo
raf (bijvoorbaat)veroordelen.
precondemnation, (het) vooraf (bij
voorbaat)veroordelen.

preeondition znfzz.,vooraf te vervullen
voorwaarde,conditio sine qua non;
f
'
flfc.,voorafconditionneren (al
svoor-

waarde stellen).
preeonization, (luide) aankondiging;
ting 0nZ*& zie precipitate f
.
cfc.; neeraanqri
jzing.
slag, precipitaat.
preeonlzw (luide) verkondigen;(aanlprijzen.
Preeipitous,steil;(zc!#.),zieprecipitate
ad'
J.
preeonsidertation), (het) Van tevoren
préeis,kortëinhpud,résum é,excerpt;Engels H andelswoordenboek

OverWegen enz.
il

prefaee
preeontraet
6i2
preeontrad ww.? vooraf contracteren, predilediom voorliefde,voorkeur,preaangaan,verblnden enz.;znw.,vooraf
dilectie (voor,for).

gemaakte (vroegere) overeenkomst. predispose, vatbaar (ontvankelijk,geneigd)maken,predisponeren (voor,
precooler (lec/zn.),voorkoeler.
preeursive,voorafgaand;to be - o1,de
to);vooraf vermaken (bestemmen)
(aan,voor,to).
voorbodezijn van.
preeursor,voorloper;voorbode.
predigposition, vatbaar,ontvankelijkpreeursory, voorafgaand (aan,o1),in- heid, aanleg, predispositie (voor,
leidend; - sym ptom s, voortekenen.
tot,to).
predaeious,predatory, roof....
predom inanee, predom inaney, Ovem
predatw zie antedate znw.
heersing, overm acht, -wicht, heerpredeeease œœ., eerder (
vroeger)over- presdomi
chappij.
nant, overheersend, de over1ijden (dan);ifone Iife -s the other,
hand hebbend,predom inerend;-ly,
indien de ene verzekerde vöör den
ook: overw égend.
anderen overli
jdt; znw., voorover-

predominate, overheersentd zijn), de
overhand hebben (op,over);op den
voorgrond treden, predom ineren
(over,over).
predomination (ze!#.),(het)overheersen,
enz.,zie predom inate.
pre-eleet,vooraf (vooruit)kiezen.
pre-eleetiom (het)vooraf (vooruit)kiepredeterminable, vooraf bepaalbaar.
zen;(van)vöör de verkiezing.
pre-em inenee, voorrang, m eerderheid,
predetermlnate,vooraf bepaald.
predeterminatlon,vooraf gem aakte bevoortreffelijkheid,superioriteit.
paling,voorafgenomen b'
esluit,voor- pre-em inent, ûitm untend, -steltend,
bestem ming.
blinkend,voortreffelijk;to oeeupya
plaee am @n; ***# een allereerste
predetermine,voorafbepalen (vaststelplaatsinnem en onder;- l
y 1itlor,bij
len,besluiten).
tstek geschikt voor.
predial, land..., grond..., landelijk; preui
-em pt, door voorkoop verwerven
agrarisch.
pred eableadJ'.,watkan worden gezegd
(verkrijgen); (x4mer.) land in bezit
enz., vgl. predicate œœ.;znw.,kennemen ten einde het voorkooprecht
merk, attribuut.
teverkrijgen;Ljig.jbeslag leggen op,
preëeament,(hachelijke)positie,(netezich bij voorbaat toeëigenen.
lige)toestand (staat),(kritiek)geval; pre-emption, voorkoop; (right of) -,
lijden,eerder (vroeger)o.
predeeessor, voorganger;voorman Lbl
j
wisselbriejj.
pre-depression, van v6ör de malaise
(criszs).
predestination, voorbestemming (tot,
to).
predestine,voorbestemmen (tot,to).

recht Van V.
klasse,categorie;to find onesellin an
awkward -, in een netelige positie pre-em ptive, door voorkoop verkregen;
- right, zie pre-emption.
verkeren.
preëeate znw.,eigenschap,praedicaat; pre-em ptor, wie iets door voorkoop

jgt.
f
&,œ.,zeggen,uiten,verzekeren (van, verkri
of),toevoegen,toekennen (aan,of); pre
e
nga
ge,vooraf(vooruit)verbinden,
spreken enz.
Lzeld.oj Amer.t gronden, steunen, prbe
e-engagem ent, voorafgaande verbinbaseren (op,oll,upon);- ofamotive
that it is good orbad,van een m otief
tenis enz.
verklaren dat het goed is ofslecht. pre-establi
sh,vooraf (vooruit)bepalen
predication, uiting, enz.,zie predicate
(vaststellen,regelen).
œ W2.
pre-esublishment, voorafgaande bepaprediet:voorspèllen,-zèggen.
ling (vaststelling,regellng).
prelaee znw., voorrede, woord vooraf,
predietzom voorspèlling,-zèggjng.
predietivw voorspèllend; to be - o1,
voorspèllen.
predietor,voorspèller.

inleiding;ww.,van een voorrede enz.

voorzien; laten voorafgaan (door,
with),inleiden (met,with); vooraf-

prefatory
6i3
prelude
gaan aan;eeninleiding m aken;- one's préfix, bill drawn -, wissel zonder

remarks with figures (bystating...),
zi
jn opmerkingen laten voorafgaan
door cijfers (door de mededeling...).
prefatory,prefatorial,inleidend,voorafgaand (aan,to).
preferablw verkieslijk, te verkiezen
(prefereren) (boven,to); preferahly,
bij voorkeur,liefst; preferably t%

respijtdagen.

preform, voorafvorm en.
preformatiom voorafgaande vorm ing.
pregnaney, vruchtbaarheid, enz., zie

pregnant;(volle)betekenis.
pregnant!zwangerfookfig.,van,with),
drachtlg; veelzeggend, (veellbetekenend, betekenisvol, gregnant; liever dan.
with,ook:vo1 (van), rnk aan (geprefer, verkiezen, liever hebben, de
volgen enz.).
voorkeur geven (boven, to); be- preheat, voortverlwarmen.
voorrechten (boven, over), voor- preheater, voorwarm er.
trekken; bevorderen (tot, to); in- prehistoriw voorhistorisch.
dienen (v.verzoekschrift,klacht), prejudgw (reeds) vooruit be-,veroorvoorleggen, aanbieden; to be -red,
delen (beslissen, uitmaken), voorooklde voorkeur hebben;we should
barig beoordelen.
to...,wijzoudenerdevoorkeuraan prejudgment,prejudieation,(het)voorgeven,wij zouden het liefst...;they
uitbe-,veroordelen,vgl.prejudge.
-red to eancelthe order rather than prejudiee znw.
, vooroordeel: voorinrun therisk 01...,zijwilden lieverde
genomenheid (tegen, agamst; ten
order annuleren dan het risico lopen
gunste van,in favour o1); nadeel,
@
@** -r
schade;to the - of,ten nadele (tot
e
d
s
ha
r
e
s(
s
t
oe
k)
l
dz
z
z
e
r
l
,
zi
e
preference;zie ook creditor.
schade)van,(jur.)terpréjudicevan;
preference, voorkeur,verkiezing,voorwithout > onder voorbehoud van
liefde (boven,to,over); preferentie; alle rechten, (jur.) sans préjudice;
-s fbeurst.),zie- shares;(undue) -,
wi
thout (our) > ookl zonder ons
bevoorrechting; to give -, de voorobligo;without - to one'srightw onverminderd (behoudens,ondervoorke
ur geven (boven, over); to g'
ive
undue -, bevoorrechten; - as to
behoud van, zonder af te zien van,
dividends, (recht van)voorkeur met
te kort te doen aan) zijn rechten;
betrekking tot dividend; 1or (by,
f&zœ.,voorinnemen,innemen (tegen,
1n) -, bij voorkeur,liefst;in - t%
against; voor, in lavour of); benaliever dyn;- bond,prioriteitsobligadrlen, schaden, afbreuk doen aan,
tie; - dividend, loan! sharew share(/ur.).prejudiciëren; -d, bevooroorholder,preferentte)dzvidend,lening, deeld; - the publie against onesell,
aandelen, aandeelhouder; zie ook
het publiek teqen zich innemen.
im perial.
prejudieial, nadellg, schadeli
jk (voor,
preferential,preferenttieel),voorkeur..., to);- elfeet,nadeligte) gevolg (inbevoorrecht; -ly, bij voorkeur; vloed);to be - t% ook:benadelen,
elaim,preferente vordering;- duties,
schaden, afbreuk doen aan, (jur.)
voorkeurrechten; - loan, zie prefprejudiciëren.
erence loan; - tariff (rates), voor- prelibatiom voorsmaak (geW.Iig.j.
keurtarief; - treatment, voorkeur- preliminary adj., voorafgaand, inl
eibehandeling; zie ook creditor.
dend,voor...;voorlopig (v.bericht,
raming,invoerrechten enz.); - expr
eferment,bevordering (tot,to).
prefiguratiom vooraf gevormde voorpenses, oprichtingskosten (v. venstelling;afschaduwing;voorbeeld.
nootschap);-traininw vooropleiding,
oefening; - work, voorbereidende
prefigure, (zich) vooraf voorstellen;
voorbeduiden.
werkzaamheden'
, znw. (gew. rzzf7.:)
prefix znœ.,voorvoegsel;titel,praedivoorbereidende maatregelen (stapcaat(mr,drenz.);ww.,voorplaatsen, pen),preliminairen.
voegen;-to,plaatsen (voegen)voor, prelude znw.,voorspel, inleiding Look
laten voorafgaan aan.
fig.'
,tot,to);f
zzœ.,alsvoorspeldienen
-

-

prelusion

6ii

(tot),inleiden,een inleiding vormen
(tot)(tot,ookLto),inluiden.
prelusion, inleiding,voorspel.
prelusive,prelusory,inleidend,bijwijze
van voorspel (ook jig.j.
premature,ontijdig,tevroeg,voorbarig,

preparation
a -,boven pariuitgeven'
,ata sm all-,

meteen klein agio;tobe(stand)ata
(of 10%, at10% -), (10%)agio
doen,(10%)boven paristaan;to be
(stand)ata -,ook:opgeld doen,zeer
ge
zocht (in trek, in aanzien) zijn;
to sell at a -, met winst verkopen;
prem atuur.
prem atureness,zie prem aturity.
- on gold,zie b).
prem aturity, onti
jdigheid, enz., zie bjmetad)'.,additional-,extrapremie,
prem ature.
aanvullendep.,p.verbetering;annual
prem editatw vooraf beramen (
overlèg-,(bedrag der)jaar-p.;firstand sucgen); -d, ook: m et voorbedachten
eeeding -s, eerste en volgende p.;
rade.
prem editation, voordacht, beram ing,
voorafgaand overleg; with -, m et
voorbedachten rade.

fixed -, vaste p.; gold -, goudaglo;
insuranee -, assurantie-p.;level -s,

premier adj., eerste, voornaamste; to
oeeupythe-position,deeersteplaats

aandelen'
, return -, p.restiutie; sin-

ge
lijkblijvende p.n.
,,l
umps um -,p.
ln een rond bedrag'
share -,agio op
gle- (assuranee)
.,(levensverz.tegen)

innem en; znw., minister-presldent,
P.ineens.
prem ier.
c)samenst., - hond, premie-obligatie,
prem ier Pisque, prem ier risque.
lot;-(bond)loan,p.lening;- hunter,
prem iership, ambt van prem ier.
zie stag Lbeurst.j; --hunting, agioprem ise œff7.,vooropstellen,voorafdoen
tage; - ineom e,p.inkom en; - level,
p.niveau; - reserve, p.reserve; agiogaan (door,by,with), uitgaan van
de veronderstelling...;this -1
1,...,dit
reserve; - system ,p.stelsel.
vooropstellend,...;znw.(ook: prem- prem onition, voorafgaande waarschuwing.
iss), premisse, vooropgezette stel-

ling; -s, pand, gebouw (met aanltorigheden), perceel, huis (en erf),
l
ocaliteit'
, the -s, ook (fnz. jur. 0/
az
lzzzer.):het vorenstaande,hetvoorgaande;de onderwerpelijke aangelegenheid; (jur. ookj voornoemdte)
pandten), voornoemdte) eigendom
(-men);eommodious -s, een ruim
(geriefelijk)pand;to startlrom a -,
van een premisse uitgaan;on the -s,
in het gebouw (de localiteit enz.)
(zelf);apply on the -s,alhier te bevragen;-s aceount (boekh.),Gebouwenrekening, rekening Kfschrijving

op Gebouwen.
prem iss,zie prem ise znw.

pre
monitory, (vooraf) waarschuwend,
w aarschuwings....
preoceupancy, (recht van)vroegere inbezitnem ing, eerder bezit.
preoceupant,eerste (vroegere)bezitter.
preoeeupatiom vroegere inbezitneming,
eerder bezit; vooringenom enheid,
vooroordeel, preoccupatie; eerste

z
org (werk);afgetrokken-,verstrooidheid.
preoecupy,voorafin bezit.nemen (zich
toeëigenen); preoceupietl, ookLafgetrokken, in gedachten verzonken;
gepreoccupeerd; to be preoeeupied
with,geheelin beslag genomen wor-

den door, (te zeer) beziggehouden
premium c) prijs, beloning? premie; worden m et.
reordain,voorafbepalen (beschikken).
toeslag,premie; (assurantlelpremie; p
agio, opgeld; leergeld'
, free ol -, prepaid,vooruitbetaald,franco,gefranpremievrij'
,rate of -,premietvoet);
ke
erd;lreight -,franco,vrachtvrij;
- answer,betaald antwoord;zie ook
return (refund) of -, p.restitutie;
to grant waiver of -,.p.vrij maken
reply h1).
(v. polis, door de maatschappij); preparation, voorbereiding, bereiding,
.,zie prepare;preparaat;-s,ookk
topaya -,ook Lbeurst.j:p.storten; enz
toebereidselen,aanstalten'
,method of
this will put a - on fraud,
hierdoor stelt men een p. op be-,bereidingswijze;to make -s,toe(lrog;at a -, boven pari;to issue at
bereidselen maken (voor,for);in -,

preparative
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nieren; - the puhlic in one's favour,
in (the)courseof-,in voorbereiding
het, publiek voor zich innem en.
(studie;bewerking);itisin -,in(the)
eourse of -, ook.
. het.wordt (
aanl- prepossession,vooringenomenheid,Lgew.
gem aakt.
gunstig)vooroordeel;voorafgevormde m ening.
pre
tp
a
r
a
t
i
v
e
a
d
j
.
,
v
o
o
r
b
e
r
e
i
d
e
n
d'
2
.
t
.
o
,
er voorberelding van; -ly, blJ wilze preposterous, Ongeri
jmd, absurd,
van voorbereiding;znw., voor-,toezinnig,averecllts.
bereidsel.
preposterousness, ongerijmdheid,enz.,
zie preposterous.
preyaratory, voorbereidend,voorbereitence,prepotency,overm acht,grodlngs...;lnleidend,voorafgaand (aan, pretpo
ere m acht.
to);to paek it - to sending it by
post,hetverpakken alvorens hetper prepoten: overmachtig,zeer machtig.
post te verzenden.

preparw (zich) voorbereiden, prepareren, gereedmaken (op, voor, for);
(toelbereiden, gereedmaken, bewerken;appreteren;opleiden (voorexamen); opmaken (v. documenten);
(jur.)instruëren;- the ground, het
terreinbewerken (/ïg.);-theway,den
we
g effenen (voor, for); I am not
d to say ..., ik durf niet (zou niet
willen)beweren...;tobe -dfor,voorbereid (bedacht) zijn op; - oneself
for(to),zich voorbereiden op (voor,
om);to be-d'to ...,bereidzijn om...;
er op voorbereid zijn...;you must
be -d to pay m orw u m oet er op
rekenen, m eer te betalen.

pre-preferenew - shares, tweede serie
van preferente aandelen.

pre-publication,- price,prijsbijintekening (v.boek e.d.).
prerequisite ad)'., in de eerste plaats
vereist, eerst nodig; znw., eerste

vereiste (voor,to).

prerogativeZnW .,prerogatief,voorrecht,
privilege; Jdl'., bevoorrecht,geprivilegieerd.
presage znw., voorteken, -bode; V00f'gevoel;ofevil-,onheilspellend;ww.,

voorspèllen, de voorbode zijn van;
een voorgevoel hebben van.
pr
e
sayeful,voorspèllend,onheilspellend.
preselenee? voorwetenschap; vooruitziendheld.

preparedness,gereed-,bereidheid;(het) preseient,vooruitwetend;vooruitziend.
voorbereid zijn (op,for).
preseribe, voorschrijven (aan, to);
prepay, vooruitbetalen; frankeren; zie
voorschriften geven; Ll
.
'
nz. Schotl.j
ook prepaid.
ongeldig worden (maken)door Verprepayable, vooruit te betalen.
jaring,verjaren;een oud recht laten
gelden (
pre#ayment, vooruitbetaling; frankeop, to, for), ZL0 ook Prescriptive; mll form , voorgescllreyen
rlng.
prepense, voorbedacht;zie ook m alice;
vorm,formulier;- to (for)a patient
-l
y,m et voorbedachten rade.
(foraeomplaint),eenpatiënt(kwaal)
preponderanee,overwicht (over,over); behandelen.
- ofevidenee (jur.),o.van bewijs. preseript, voorschrift?bevel.
preponderant,overwégend;- influenee, preseri
ption?voorschrljving'
,voorschrift;
overheersende invloed; - interest,
recept;(znz. Schotl.:) (negative) -,
overwegend belang'
,to play a - rôlw
verjaring;(positive) -,zie prescripteen o.e rol spelen.
ive right;zie ook extinctive.
preponderate,zwaarderwegen (ookji
g-t; pre
scriptive, voorschrijvend; verjaard;
deht, verjaarde schuld; - right
(van)Overwegend (belang)ziJ-n,overheersen;hetOverwicht(deoverhand)
(title),op oud (lang)gebruik (bezit,
hebben (over,op, over);doorslaan
op verjaring) berustend recht, ge(v.schaal)(ook jig.,ten gunste van, woontel'echt.
infavourof);-over,ook:overtreffen; pre-season, (van,in het) voorseizoen.
presence,tegenwool'
dig-,aanwezigheid;
overheersen tfrcns..l.
prepossess, voor zich innemen, (gew. houding, voorkom en; verschnning,
persoonlijkheid; - of mind, tegengunstig)innemen (voor,in favourof,
woordigheid van geest'
,in the - of,in
for); -ing manners,innemende ma-
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Pre8erfe
het bi
jzijn van, ten overstaan van. wetsontwerp indiqnen; een wissel
presenteren; - diffleulties, bezwaren
presentIc)adJ'
.,tegenwoordig,aanwezig

(bij, at); tegenwoordig, huidig,

hedendaags; onderhavig; zie ook
presently; aII -, alle aanwezigen;

those(thepersons)-,deaanwezigen;
the - areement, deze (de onderhavige)overeenkomst;in the - ease
(instanee),in hetonderhavigegeval;
the - erisis,deze (dehuidige)crisis;

(moeilijkheden) opleveren; - a
itself,zich voordoen (aanbieden) (v.
gelegenheid);opkomen,rijzen (v.gedachte,denkbeeld,vraag en.
z.), zlch
voordoen (aan,to); - onesell,zich
presenteren (aanmelden) (bi
j,to);for aeeeptanee (payment,signature),
t
er acceptatie (betaling, tekening)
aanbieden; - one with a thing. petition to, een adres richten tot;-

the ever - danger of,hetsteeds dreigend gevaarvan;olthe - day,hedendaags, zie ook present-day;to the som ething to One, iemand iets ten
day,totop den huidigen dag;atthe geschenke geven.
hour,op dituur;atthe - m oment,op presentable, presentabel; geschikt om
het ogenblik; the - is a fa'
vourable
aan te bieden.
opportunity for..., het is thans een presentatiom aanbieding,enz.,zie presentlII;schenking;voorstelling,vergunstige gelegenheid om ...; lree

l
rom alltaxes, - or future,vrijvan
alle huidige oftoekom stige lasten;at

toning;on -,bij aanbieding (voorkomen), op vertoon (p. wTsselj; the - timw op het ogenblik, thans;
eopy, presentexemplaar.
- value (worth), contante waarde; present-da#,hedendaags,huidig,tegenordi/.
the - year,dit(hetlopende)jaar;to prwo
esentee,voorgedragene;begiftigde.
be- at?tegenwoordig (aanwezig)zijn
bij,bilwonen;to be distinetly - to presentient, een voorgevoel hebbende
one's mind,iemand duidelijk voor
(van).
den geest staan;zie ook requirem ent presentim ent,voorgevoel.
presently, aanstonds,dadelijk,straks;
c)en writer.
bjznw.,the -,de tegenwoordige tijd; directdaarop;(ecrou#.)noodzakelijk
dqze briefithese-s(fndocumentj,deze
(-erwijze);he - reo rned with ...,hij
keerde weldra terug m et ....
acte;ditcontractenz.;aeting 1or the
purposes of these -s in his eapaeity presentm ent, zi
r'
.se
aa
nbi
eding(f4z
V.
eV0O
pr
e
nt
ation
.
of ..., te dezen handelende in zijn
Hjiciële term
hoedanigheid van;zieook know c1) pres
wissel).
ervablw wat kan w orden bewaard
en witness c); the - 1s, the objeet
(purpose)olthe-is,toinform you..., enz.,zie preserve ww.
deze dient (doelvan ditschrijven is) preservatiom bewaring,enz.,zfepreserve
u m edetedelen...;on reeeiptolthe -,
na ontvangst dezes; at -, op het
ogenblik, thans, m omenteel; the
treaty at- in lorce,hettegenwoordige

f
lzœ.; behoud; instandhoudlng; inm aak;for the - ofship and eargo,tot

behoud van schip en lading;in (a
state of) good (fair) -, in goedyn

tractaat;bythe-,bi
jdezen,hierbij; staat; in an exeellent state of > ln
for the -, voor het ogenblik, voorsuitnem enden staat;the- ofour repuhands;up to the -,tot dusverre,tot
tatiom het behoud onzer reputatie.
heden.
pre
servativec#j.,(voorlbehoedend,conserverend; ZnW ., bederfwerend m id11 zzzœ., geschenkf cadeau,
present;to make one a - ofa thinw
del,voorbehoedmiddel(tegen,lrom,
iem and iets ten geschenke geven.
against).
present 111, presenteren, aanbieden, preserve œœ.,bewaren,behoeden (voor,
rom);bewaren,behouden,in stand
voor-,overleggen, indienen Look v. f
uden, onderhouden, goedhouden;
aanklacht);opleveren,bieden; (for- ho
inm aken, -leggen, conserveren; zie
me
e
l
)
voo
r
s
t
e
l
l
en
(
aa
n,
t
o)
;
i
t
-s
a
differentaspeetnow,het biedt thans
ook preserving; books of aeeount
een anderen aanblik; - a bill, een
m ust be -d 1or a period ol ten years
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Preservep
ormore,koopm ansboekenm oetentien
(op, tegen); (aanldringen, pressen,
drang uitoefenen op,heenzitten achjaar of langer worden bewaard;-d
ter; in het nauw brengen; kracht
food(provisions),verduurzaamde(ge-

conserveerde) levensmiddelen; znw.
(gem.rn.e.),conserven,verduurzaamde
levensm iddelen! confituren, vruchtengelei;stofbrll;(enk.)gereserveerd
wildpark enz., (/fg.) eigen terrein;
to poach (trespass) on one's -s,op
iem ands terrein komen, hem onder
de duiven schieten; - bottle, ete.,
ziepreserving;- m aker, conservenfabrikant.

preserver,inmaker (v.vruchten enz.)
,,
conservenfabriek;inm aaktoestel'
,ook
= preservativeznœ.;-s,ooklstofbril.
preserving,- apparatus,inm aak-,weck-

toestel; - bottle (jar), inmaakfles
(-p0t);- season,i.tijd;- works,conservenfabriek.
preside,voorzitten,presideren;(Jfg.)de
lakens uitdelen; - over (at) the
m eeting, de vergadering presideren
(leiden), het voorzitterschap waarnem en;a m eeting -d over by,een v.
ondervoorzitterschap van;presiding

judgw president (v.rechtbank).

presideney, presidentschap; voorzitterschap; praesidium .

president,president(v.reptlbliek,regeringslichaam,genootschap);ta4zzzdr.l
+
directeurt-generaal); - of the
Board of Agriculture and Fisheries
(fng.),Ministervan Landbouw;- ol
theB%ard ofEdueation (Fng.),Minister van Onderwi
js;- ofthe Board of
Trade (Fng.),Alini
ster van Handel.
presidentess, presidente, voorzitster;
presidentsvrouw.
presidential,presidents...,presidentieel;
voorzitters-.., presidiaal.
presidentship, presidentschap, voorzitterschap.

pressIc)znw.,pers;(druklpers,zie11;
linnenpers, -kast; (geldrang, klem,
druk (ook jig.j, drukte; (scheepv.)
pressing;copying, hye auliw wine -,
copieer-, hydraulische,wijnpers;to
give it a slight -, er licht op drukken; under a - ol eanvas (sail)
Lscheepv-j, met alle zeilen bij;- ol
business (work), zie pressure.
#z)w(
v.,persen (uit,outof,lrom),uit-,
ineen-, op-, samenpersen; drukken

(klem)bijzetten;aandringen (staan)
gent zijn;Lscheepv.)pressen'
,zieook

op;drukken, knellen; presséren, urpressing'
, nothing rem ains that -es,
erisnietsdringendsm eer;to be -ed,
ookk het druk hebben; - one hard

(elosely),iemand in het nauw brengen, hem het Vlltlr na aan de
schenen leggen; hard -ed, erg in
het nauw gedreven, benard;zie ook
- on;- one'sadvantagw ete.,gebruik
m aken van een behaald voordeel,een
v. enz. w eten te benutten; - the

button, op den knop drukken Look
jig.);-letters,brieven copiëren (met
de pers);-thepoint,(erop)aandringen;we are notgoing to - the point
(matter),wijzullen ernietverderop
doorgaan (aandringen); - sall, alle
zeilen bijzetten; time -es, de ti
jd

dringt, zie ook pressing ad)'.; -ed
Paper, papierstuc; -ed wogd, lloutgraniet.
do
wn,
:a)ve
rbi
nd.,- aKainst, drukken tegen;

(neerldrukken;- for, aandringen op;- (a person)for delivery
(paymeMt, an answer), (bijiemand)
op levering (betaling,antwoord)aandringen,(hem)er om manen;to be
(hard) -ed 1or money (funds), in
geldverlegenheid verkeren, gebrek
aan (geldlmiddelen hebben; to be
(hard) -ed for spaee (room; time),
ruimte(tijd)tekortkomen,krap aan
z
ijn met zijn ruimte (tijd);zie ook
attention; - forward, voortm aken,
.

zich voortspoeden;
the matter
lorward, de zaak m et kracht doorzetten;- on,drukken op;aanzetten;

voortmaken (met);it -es hard on,
het
drpkt zwaar op Look fig.j; somethzng on a person, iemand iets
opdringen;iem and iets op het hart
drukken;som ething -eson his m ind,
er is iets dat hem drukt;- on with,

voortmaken (haastmaken)met;- on
with (-ontheexeeution of)an order,
haastmaken met(deuitvoeringvan)
bestelling;
together, sam endrukken, -persen; - upom zie '
w Gn;
zie ook extremity.
een
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c)samenst.,-button,drukknop;-eopy,
znw.,perscopie (afdruk metcopieerpersgemaakt):- eopy book?copieerboe
k;
ww.,copiëren(metcopleerpers);
- fas
tener,zie stud;- gloss, persglans (v.laken); - iron,p.ijzer; -pack (fzzf
z7.) met een p.verpakken;

PresuD'e
spreking,boekaankondiging;courantenbericht'
, - offencw p.delict; -

proof,laatste(druklproef,(p.lrevisie;

- publieity,ziev advertising'
,- ratw
p.tarief;- reader,zie proofreader;report, p.verslag; - room,drukkëri
j
(zaal); - tieket, p-kaart; work,
druktwerk),hetdrukken.

--packed bales,geperstebalen;- roll,
p.wals; serew, p.schroef; - stud, presser,perser,drukker;perst
machine),
drukrol,-wals.
drukknoopje,-sluiting.

press1'
1c,)(druklpers,drukkerij;druk- pressingadJ'.,dringend (ookv.behoefte,
proef;K/pressl''(op drukproejj,goed
uitnodiging: bezigheden), urgent,
pressant;ni
lpend;them atterisnot-,
voorafdrukken!;lreedom (Iiberty)of
the-,persvrijheid,vrijheid derdrukook.er1
-sgeen haastbij;sinceyou are
pers; to correet the -, de proeven
so-,daar(nu)gijzoaandringt;time
corrigeren;the book found (had) a
is -,detijd dringt,zieookpress1:1);
go
od-(wasfavourablynotieedbythe
znw.,persing,druklking);(Aanldrang;
),hetboek had een goedep.(werd
he required no -,hi
j liet zich niet
gunstig beoordeeld);at (in the) -, lang noden.
ter perse,op de p.;to pass (mark, pressure, drukking,druk Look jig..
en
sign)for-,alsp.klaarfiatteren,van
techn.); (aanldrang, pressie; nood;
zijn imprimaturvoorzien;to prepare
high -,hoge druk Look /fg:);athigh
for -, voor den druk gereedm aken;
> onderhogen druk Look /Lg.);low -,
to read forthe -,proeven corrigeren;
l
aged.;at(in)timesof(exeessive)-,
to com efrom the> van dep.kom en,
in tijden van (grote) drukte; - of
de p.verlaten;the book is in the -,
business (work), (grote) drukte,
hetboek ister p.e (wordtgedrukt); drukke bezigheden; (extra) - of
tobeonthe -,voor de p.schrijven; orders, grote toevloed van orders;to
to be going through the > zie in the
b
ring - tohear(uplon,to put(exert)
'
v;to see it through the -,.voor het
(uplon, druk (pressie) uitoefenen
drukken zorgen;to eom m it to the -,
in druk geven; to go to -, ter p.e
gaan;it has gone to -, het is naar

den drukker gezonden (ter p.e gelegd);(just) as we are going to -,
(juist)bijhet ter p.e gaan;to send
to (the) -,naarden drukkerzenden,
ter p.e leggen.
bj samenst., - ageney, persbureau; -

op;in spite ofrepeated - brtmght to
bear,they have ...,ondanks herhaald

aandringen hebben zij...; - to sell,
draarng
m
kett
,ot verkoop; - on the m oney
geldschaarste;owing to - on

our spacw wegens plaatsgebrek (in
courant); to relieve the - on quay
spaee, in het dringende gebrek a>n

kaderuim te voorzien;he had to retire
advertising, adverteren,advertentiethrough - ofother engagements,hi
j
reclam e; - agent, houder van een
m oest aftreden doordien andere bep.bureau, p.agent; - buream zie 'w
zigheden hem tezeerinbeslagnamen;
to be under - ofm oney,in geldnood
agency; - cable, zie 'w despatch'
,eam paign, p.cam pagne; - euttinw
verkeren; zie ook circumstance; courantenuitknipsel; - despateh, p.gauge,m anom eter;- regulator,druktelegram ;- direetory,p.adresboek;reyelaar.
extract,uittreksel uit een couranten- prestxge, prestige, invloed, gewicht,
bericht'
,- gallery, p.tribune; - law,
overwicht,gezag.
p.wet, wet op de druk-p.; -m an, presumable,presumably,vermoedeli
jk.
p.man,dagbladschrijver;(handpersl- presum e, verm oeden, veronderstellen,
drukker;- mark,znw.,boeknum m er
ge
loven;aannemen;(voorlonderstellen; zich inbeelden; het wagen,
(in bibl.);f
zzçp.,van b.voorzien; m atters, p.zaken, -wezen; - news,
durven,zich vermeten (om,to);aanp.nieuws, -berichten; - notiee, bematigend zijn, zich vrijheden ver-

presumption
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prevent
oorloven; - d, ook.
. voorgewend,ge- pretermission, weglating,enz.,zie prewaand; - dls naar m en m ag aantermit.
nem en;presumingyzfdpresum ptuous; pretermit, weg-, uitlaten,stilzwijgend

too far,te ver gaan;- (uplon,te
voorbijgaan; nalaten; onderbreken.
veel vergen (misbruik maken)van pretext znw.,voorwendsel,uitvlucht;a
(iemands geduld, goedheid enz.); futile -,een nietig voorwendsel;to he
zich laten voorstaan op.
a - for,alsv.dienenvoor;on (under,
presumption,vermoeden Look jur.,vgl. upon) the (a) - of,onder v. (den
presumptive), presumptie, (verlonschijn)van;f
,
cfv.,voorwenden.
derstelling-;arrogantie,aanm atiging; prettiness, aardigheid, enz.zie pretty.
-

a strong -, een sterk verm oeden;he

pretty adJ'., aardig, fraai, m ooi; a stateofaffairsl,een m ooie boel!;a schaamd...;upon a - that...,op vers
aardi
om'
jw.,redelijk2
.e
. ges
tum,
am ele
ig
kn
:bi
m oeden, dat...; - of law, rechtsver, vr
i
l
;
f
al
r
(good), vril
m oeden; zie ook violent.
goed;- mueh,vrijwel'
,znœ.,pretties,

had the - to ..., hij was zo onbe-

snuisteri
jen.
presumptive,vermoedelijk'
, - evidenee
(jur.j,bewijsdoorvermoedens;zieook prevail,de overhand hebben (Op,over,
heir.
against), overheersen, overwegen,
presumptuous, aanm atigend, arrogant,
prevaleren;zegevieren;heersen,algeOnbeschaam d.
meen (gebruikelijk)zijn;-ing,heerpresuppose, (voorlonderstellen.
send (v.mode,mening,toestanden,
pr
esupposition, (voorlonderstelling.
ziekte, winden enz.); the higher
Ppetence, VoorWendsely Voorgeveny
priees then -ing, de hogere prijzen
schijn;pretentie,aanspraak (op,to); welketoengolden;agood(optimistie)
to make to ... (of ...ing), zie
tone -ed Lbeurst.j, er heerste een
pretend to...;to m ake no - t% geen
goede (optimistische) stemming; aanspraak (willen)maken op;on the
(uplon,overhalen,overreden,beweslightest -, onder het geringstevoorgen;- (uplon oneselfto ...,hetover
wendsel,bij de g.aanleiding;under
zich verkrijgen om ...;- with,ingang
false-s,ondervalsevoorspiegelingen;
vinden bij,vat krijgen op (v.arguunder(on)the(a)- of,under(on)menten e.d.).
of...(ing),onder voorwendselvan.... prevalenee, (het) (algemeen) heersen
pretend,voorwenden,voorgeven; (ten
(voorkomen), algemeenheid; 0V ePwicht.
Onrechte)beweren,pretenderen;zich
aanmatigen; aanspraak (menen te prevalent, heersend, overwegend, veel
voorkomend, vgl.prevailing.
mogen) maken (op, to); zie ook
pretended; -ing, pretentieus; zo- pre-valuation,voortaxatie.
genaamd; - illness, ziekte voorwen- prevari
eate, uitvluchten zoeken, (er
den; - to ...,ook:doen alsof ...; this
omheen)draaien.
rule does not - to be universal,deze prevarieation, draaieri
j, (het) zoeken
van uitvluchten.
regelwilnietbindend zi
jn voor alle
gevallen.
prevarieator,draaier,uitvluchtenzoeker.
pretended, voorgewend; verm eend, ge- prevenienee,(het)voorafgaan,enz.,zie
waand,quasi...;-ly to ...,zogenaam d
prevenient.
OII1 ....
prevenient,voorafgaand; - (of),voorpretender,pretendent'
,veinzer;- to ...,
wie voorwendt ...te hebben.

pretense tdzzzer.l,zie pretence.
pretension, pretentie, aanspraak (OP,
to); voorwendsel; aanmatiging; to
have(make)-sto,aanspraak hebben
(menen te mogen maken)op.

pretentiops, pretentieus, aanm atigend.
pretentiousness,pretentie,aanm atiging.

kömend, verhinderend, verw achtend.
prevent,voorkdm en,verhoeden, tegen-

houden,weren;Lvel.oud.jvoorkömen
(v. wens,bezwaar enz.); - (from),
beletten,verhinderen (te),weerhouden (
van);- its (- it from) taking

'

plaee, verhinderen dat het plaats
vindt; I anl -ed from eom ing

preventable

650

(attending),ik ben verhinderd (heb
verhindering).

preventable, te voorkom en.
preventative,zie preventive.

preventer (scheepv.jznw.,waarloos (reservetouwen,-kettingen enz.); adj.,
loos, borg...; - bolt, katbout; hraces,borgbrassen;- stay,loze stag.

preventible (zdf#.),zie preventable.
prevention, voorköming, verhindering,
enz.,zie prevent; Lgallicismej vooroordeel;lire -, het voork6m en van
brand; - is better than eure, voorköm en isbeter dan genezen;for the

-of,tervoorkoming (totwering)van.

price
ixl - (s), p.
stijging, -verbetering;
eourseol -s,p.
beloop;deeline(drop,

lall,lallin: ofl)in (of) -s,dalingder
p.n (koersen),p.daling,koersdaling;
diflerenee in -, p.-, koersverschll;
lluetuation (variation) in (of) -(s),
p.-, koersschom m eling; fixation of
-s, p.bepaling; improvem ent of -%

p.verbetering, -stijging; inerease of
(in) -(s),p.verhoging,-stijging,-verbetering; level, movem ent, range ol
-% zie c);rate ol -s,p.verhouding;
reduction in - (o1 prices),ziec);rise
in -(s),p.stijging; - ol issue,koers
van uitgifte,emissiqkoers; - to buy

preventive ad)'
.,voorko
'm end,verhinde-

(to sell), geboden (gelaten) p.
rend (ook:
of), preventief;
(koers),bied-llaat-lkoers.
measures, P.! maatregelen; ZFtIV., ca) met adJ'., all-round -, zie all c);
voorbehoedmlddel.
average > midden-, doorsneeprijs
previous, voorafgaand,vorig,vroeger;
(-koers);hedrock (bottom) -, allervan tevoren; zie ook previously; a
laagste (alleruiterste) p.;buying -,
littletoo- Lgemeenz.j,wa*à1tevoorzieew tobuy (c1);eash -,p.àcontant;
contante w aarde; the elosest -, de
barig;- holder (endorser)? - party
(onthebi1l),voorman Lbl
jwzsselbriejj; naaste (uiterste)p.;elosing -,slot-p.
to move (put) the - question, de
(-koers);eompetitive> concurrerende
prealabele kwestie stellen; - to ...,
P.*
1eost-,zi
ecost c);eut-s,scherp
vöör...;- to ...inw zie previously.
concurrerende P*11; eumrent -,dag-,
previously,(van)tevoren,(reeds)vroe- huidige p.; dem and -, zïe - asked
ge
r,(reeds)véör dien tijd;a day or
(c,
4); exeessive (exorbitant, extravtwo > enige dagen tevoren;a der ee
a
gant
, lamine? lancy) -, buitenof interest - unknowm een tot
sporige (exorbltante) p.; labulous
dusverre ongekende m ate Van be> fabelachtige p.;fair > redelijke
langstelling; unless - withdrawn,
(tamelijk goede)p.;firm -s, vaste
tenzij(reeds)eerderingetrokken;- to
(standhoudende)pan;fixed > vaste
...i
nç alvorens te
(vastgestelde)p.;thelull-,devolle
p.;gross -, bruto p.; high -, hoge
previse,voortuitlzien,voorspèllen.
prevision,het voortuitlzien,voorzorg; p.;keen -,scherpe (scherp concurchanges ineapable of -, veranderinrerende)p.;list-,catalogus-p.;lesing
-, verliesgevende p.;Iow -,lage p.;
genwelkeonmogeli
jktevoorzienzijn.
pre-war, van vöör den oorlog;to bring
l
owest-,laagste(naaste,uiterste)p.;
dow n to the - level, tot het peil van
ma
ke's (manufaetureps)-,fabrieksvöör den 0.terugbrengen.
p.;m arket -,m arkt-p-,zie ook m arpre
y znw.
,prooi(ookjig.j,buit;tofalla
ketc);middle(medium)-,zieaverage
- t
% ten prooi vallen aan; fcçc.,-;moderate -,matige (billijke)p.;
(uplon,azenop?plunderen,uitzuigen, net -,netto p.;nom inal-,nom inale
p.;ook:spot-p.;opening -,Openingsknagen aan (/zg.).
priee c,1)znw.,prijs;koers (v.effecten); koers;overhead > zie all-round - ;
(peroud.) waarde; above (beyond, paying -,zierem unerative-;presentwithout) -, onbetaal-,onschatbaar; day -, zie current -; prohibitive o
atany > tegen (tot)elken prijs;not
tehoge(buitensporige)p.;reasonable
at any -, tot geen p.; at the -, redelijke (matige, billijke) p.;
of,tegen den p.van;of -, prijzig, remunerative > lonende (voordelige)
p.; retail -, kleinhandels-, détail-,
van grote waardeà abatement of
-, zie reduction ln

advanee

winkel-p.;roek-bottom -,zie bedrock

priceless
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prlek

- ;ruination (ruinous,slaughter,star- c4)metvolgendww.,-asked(demanded),
va
s
pot
tion)
telijk-, ruïneuze, afbraak-, bevraagpri
js; -s advanee (are on the
lage p.; ruling -e, heeradvanee), go up, are hardening
sende (huidlge, thans geldende, (stiffening),inerease, look up, rise
markt-)p.n; sale -,uitverkoop-p-; (are on the rise)!run higher, show
veiling-p.; selling -,verkoop-p.;ook
an upward (a rising) tendency (a
t
=
- t
o sell(c1);selling-off -, uitendeney to rise), tend upwardts),
verkoop-p-; set -s, zie fixed -;
deprijzqn (koersen)stijgen(lopenop);
stable -s,standvastige P.n'standard
-j deeline (are on the decline), fatl,
gzve way,go down,recede,saw sink,
p standaard-,norm aal-p.*
,steady -s,
zte firm -s; top -, de hoogste p.
show a downward (baekward,
(koers); trade -, zie wholesale -;
declining) tendeney (a tendeney to
utmost -, uiterste (hoogste) p.; fall,deeline),tend downwardts),are
wholesale -, groothandels-, engros-,
weakening, Lsterkerjeollapsw Lplotsegrossiers-p.; zie ook basic, flat c), lingj drop, de p.n (koersen) dalen
(lopen terug); -s have eased (off),
inclusive,long Ic),panic c#j.,purchase c).short cz),e.a.
de p.n (koersen) zijn teruggelopen
(afgebrokkeld),de myrktis flauwer
ca) met voorajgaand ww., to advanee
the - (by), zie to increase the -; geworden;the- hasimproved by (is
to agree (uplon a -, een p.over- better by, has reeovered) 1% , de
eenkom en; to caleulate one's -s
koers is weder 1% gestegen;-s are
elosely, zijn p.n scherp berekenen; ruling Iow now, de p.n zijn thans
laag;-s have undergone a sharp lall
to eom m and a high -, een hogen p.
opbrengen; to cut (a) -(s), zie cut
(rise), de p:n zijn sterk gedaald
(gestegen);zze ook move èa).
ca);to depressthe -, den p.(koers)
drukken; to drive up -s,zie to force b)f
cœ.,pri
jzen (van eenpri
jsvoorzien);
ZLd to
den pri
js bepalen (vaststellen) van;
NP NS* to enhance the
increase the 'w;to feteh a -,een P.
(gemeenz.) den p.vragen van; (/ïg.)
opbrengen;to 1ix a -,een p.(vastlschatten; highter) -d, lowter) -d,
duurtder),gordkoopter);-d artieles,
stellen;to fix the - as low (sharp)
gepri
jsde artlkelen; -t
l catalogue,
aspossible,den p.zo laag mogelijk
catalogus,de pri
jzen vermeldend.
stellen;to lorce (keep) down the -,
zie to depress the -;to lorep up -s, c) samenst., advance, PIWS-,koersdep.n (koersen)opdrijven;toinerease
stijging;-eomparison,p.vergelijking;
the -, den p.verhogen (met, hy);
-elirrent(z?ze.:-scurrent),(periodiek
to indicate a -, een p.aangeven;to
verschijnende)p.notering,p.courant;
keep up the - o1, op p. houden; to
- eontrol, p.zetting; - eut, p.verlaging, p.vermindering; - eutter,
l
owe
r
t
he
(
b
y)
,
zi
e
t
o
r
educ
e
t
he
-;to obtain a > een p. m aken;to
onderkrulper,vgl.cutca);- euttinw
olfer a -, een p.bieden; to push up
z
ie cut ca); - label,p.etiket,p.tje);
- l
-s,zie to force up -s;to quote a -,
evel, p.niveau,stand der p.n; limit, p.limiet; - list, p.courant;
e
e
n
p.
not
e
r
e
n
(
s
t
e
l
l
e
n,
o
pge
ve
n)
;
t
o
raise the > zie to increase the -;
koerslijst; - mark, zie - label;m ovem ent, p.-, koersbeweging,-beden p.doen stijgen;to realize a -,
een p. opbrengen;to reduee the loop;-range,standderp.n;p.serie;
- reduetion, p.verm inderlng,-verla(by), den p.verminderen (verlagen) gi
ng;- regulation,p.regeling;- sheet,
(met);toregulate-s,de p.nregelen;
to run (screm send) up -s, de p.n
zie- current; - tag (tieket), zie label;- war,prijzenoorlog.
(koersen) opjagen; to serew down
the -,den p.(koers)naar beneden priceless, onschatbaar; (/fg.,gemeenz.j
jagen;to state a -,een p,opgeven; onbetaalbaar.
to stipulate a -,een p.bepalen (be- prieer,prijsbepaler.
dingen); zie ook make ca), shade priek znw., prik, steek, stip, punt;
:),e-a.
prikkel,stekel;(scheepv-jbestek;-s

pricker
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ol eonscience, gewetensknagingen;
behoeften;

principal
point t.
d.
r/zer.l,hoofdmarktLinz.voorgraan);zieook court

ww.,prikken (in),steken,doorprikken -steken' aanstippen, -tekenen,
c1)en object lIa).
puntclteren (ook:-off);zuurworden prime Ic#j.,eerste,voornaamste;oor(v.wijnenz.);- (thechart)Lscheepv.j, spronkelijk'
,prima,best,uitstekend,
de kaart prikken,het bestek uitzetten; - in, inplanten, poten; - off,

doorprikjesaangeven;uitprikken (v.
patroon e.d.); - off (out), (uitlpoten; -ing-notw volgbriefje voor
belaste goederen bij wederuitvoer.

prieker, prlem , els,ruimnaald.
priekle I znw., stekel, prikkel; çrzf<z.,

prikktellen,steken.

priekle 11, tenen mandje.
priekly, prikkelig,stekelig.
pride znw., trots, hoogm oed; fierheid;
praal,luister;to give - olplaee, den
voorrang geven;to hold - ol plaew

puik;in - eondition,in prima staat'
,
- f
aetor,hoofd-,voornaam ste factor;
- m inister, eerste m inister,prem ier;
- nu nber, priem -,ondeelbaar getal'
,
- dluality, prima kwaliteit; - wool,

fijne (beste) wol;zie ook cost cu),
entry Ilc), mover, object lIc),
requlsite zzzœ.; znw., begin, eerste
stadium, bloeittijd);bloem, ,,puikje'' beste;ook = 'w number.
prim e 1I, gronden,grondverven;grondéren;pruimen,opkoken (v.stoomketel);appreteren;(/ïg.)prepareren,
instruëren,zijn consigne geven,bewerken; (gemeènz.) volstoppen (ook
/ïg.; met, with); zie ook priming.

jan de spits staan,de eerste plaats
znnem en;to takea - in,trotsziln op;
ww.,- oneself(uplom zich beroemen prim er,boek voor beginners,inleiding;
lettertype: great > corpus, tekst
(laten voorstaan,trots zijn)op.
prideful, trots,hoogmoedig.
(18 punten); long > dessendiaan
prideless, zonder trots.
(10 p.); a - of book-keeping by
prim a,prime:eerstepagina vangedrukt
vel;- facie, op het eerste gezicht;-

double entry,inleiding tothetdubbelboekhouden.
faeieevidenee (jur.),voorlopigbewijs prim eval, prim aeval, eerste,oer....
(totdathet tegendeelbewezen is). prim ing, het grondverven, enz., pie
primaey,voorrang,eerste plaats,voorprime11;grondverf;grondéring;(/fg.)
zngepom ptekennis;- eoat,grondlaag
treffeli
jkheid.

primage,,,primage'':premie(opvracht);
(v.verf);- eolour,grondkleur;- of
(veroud.) kaplteinspremie,kaplaken. thetides,voortij,vertragingvan het
prim al, eerjte, voornaamste, hoofd...,
getij.
F
r
ond.
.
.
;
e
e
r
s
t
e,
oo
r
s
pr
onke
l
i
j
ke
.
pr
i
mitive?primitief,oorspronkelijk,oer
pnm arily, prim air, enz., zie prim ary;
prlmair; primitief, (hoogstleenin de eerste plaats,vöör alles;what
voudig; - eolour,zie prim ary.
we are - interested in is ..., in de

eersteplaats (vööralles)interesseert
ons...;the eompany hag been form ed
- with the object of.... de maatschappi
j is in de eerste p.opgericht
m et het doel
primary,primair,oorspronkelijk;eerste,
voornaam ste, hoofd...; elem entair;
felectr-j primair,zie ook prim arily ;
- eause, aanleidende oorzaak; eolour, grond-, primaire kleur; eurrent L
electr.j,primaire stroom ;-

edueation (instruetion; sehool),
lagerte) onderwijs (school); quality
isof - importancw op dç kwiiteit

kom t het ln de eerste plaats aan;
artieles of - neeessity,eerste levens-

prim itiveness, prim itiviteit, enz.,
prim itive.
prim ordial, eerste, vroegste, oudste,

oorspronkelijk,oer...,primordiaal.
idem :de eerste onder zijns gelijken.
prim us II? primus:snelkooktoestel.
prinee,przns,vorstLookjig.j;-'smetal,
Fee1tombak,spinsbek.
prm eedom , prins-,vorstendom .
prineely,vorstelijk Look/fg.),vorsten....
prineipal adJ'., voornaamste, eerste,
hoofd...; -ly, hoofdzakelijk, voornameli
jk, in de eerste plaats; aceount (boekh.j, hoofdrekening; aim,hoofddoel;-bookLboekh.j,hoofdprim us 1,prim us:eerste'
,- inter pares,

boek;- sum ,zieznœ.;- thing,hoofd-

15
4
1
.
k
r
l
ii
q
,
1
:
7
1
;
priority
principality
zaak, voornaam ste; znw., hoofd,
ing,in di'
uk zijn,gedrukt worden;
patroon,chef,werkgever; lastgever,
-ed matter (papers), drukwerk; as
principaal,com m ittent;hoofdsom ;-ed matter (papers), als drukwerk,
onder kruisverband; -ed m atter
and interest,hoofdsom (kapitaal)en

(grondlbeginsel, principe, stelregel;
element Look chem.j; (first) -s ol

(paper) rate, drukwerktarief;- off,
afdrukken; - a thing on one's m ind
(memory)!iemandietsophetgemoed
drukken (ln het geheugen prenten);
zie ook direct c), discharge c),
Privately.
prmter,(boekldrukker;-'serror,drukfout;to be in the -'shands,bijden
drukkerzijn;-'sink,zieprinting;-'s

a man of(high) -,een man van b.n;
a questign of > een principiële kwestie;on -,uit b. (principe), princi-

papier;- paper,d.-,courantenpapier;
- press, d.pers; - type, d.letter,

rente;as -soragents,vooreigen of
anderer rekening;only -s (w1llbe)

dealt with, -s only, tussenpersonen
kom en niet in aanmerking, op t.
wordt geen acht geslagen.
prineipality,vorstendom .
prineiple, oorsprong, bron, beginsel;

m ark,drukkersm onogram ;-s'proof,
drukproef; -#s reader, zie proof
der staatlm ishoudkunde; D iding -,
reader'
,zie ook dozen en pie ll.
leidend beginseli.asa m atterof > zie
on 0-;to hold a > een principe er pri
nting,(het)drukken,druk,boekdrukop nahouden; to lay down a -, een
kunst; druk...; Lsoms) drukwerk; p. vaststellen; we 'm ake it a bloek, cliché, drukvorm ; - fram e
to huy only ..., uit beginsel kopen
(#* 1.),d.raam;-ink (black),d.inkt;
wijslechts...;in > in b.(principe); - m aehine, d.-, snelpers; - olliee,

politieal eeonom y, eerste beginselen

(boekldrukkerij;--outpaper,copieer-

pieel;to ad on a -, volgens een b.
lettervorm ; - works, drukkerij.
handelen; to ad up to a -,aan een prior, vroeger,ouder (dan,to), voor-

principe getrouw blijven'
, on the

sam e -,volgens h'
etzelfde p.; ...--d,
m et ...b.n;zie ook proceed on en
underlie.
print c) znw., merk, teken, indruk,
spoor; stempel L
ook jig.j; (afldruk;
(letterldruk; plaat, prent; Lphot.j
afdruk;(
#?zlcr.)publicatie (frzz.cou-

rant), drukwerk; (eotton) -s, zie
cotton bj; elear (largw small) -,
duideli
jke (grote,kleine) druk;- of
butter, opgem aakt stuk boter;in -s
in druk;nog verkrijgbaar (niet uitverkocht); to put into > in druk
geven;(to be, go) outof -,uitverkocht (zijn,geraken) (v.oplage);zie
ook bursiœœ.en rush into;-butter,
opgemaakte boter,b.in plakken; -

dress, katoenen japon,katoentje;hand (Ietters), drukletterschrift;
seller, kunst-, platenhandelaar; shop, kunsthandel, platenwinkel; -

afgaand (aan,to,) eerste;the - art
Lbl
j octrooij,hetbekende,dehuidige
(
be
kende)stand dertechniek;inview
of the - art this invehtiol lacks

novelty, gezien het bekende, ontbreekt hier de nieuwheid in de uitvindingsgedachte;these processes are
notimprovem ents over the -art,deze

procédé'szijn geen verbeteringen ten

opzichte van den huidigen stand der
techniek; to establish - art by
publieation, een vi
nding openbaar
m aken ten einde aldus teverhznderen
dat anderen er octrooiop verkri
jgen;
- elaim , recht van voorkeur,priori-

teit; to have a - claim (right),
ookkoudere rechten hebben,zie ook
priority; - to the year 1900,
vöör 1900;the steam er arrived - to
the doeuments,de boot kwam eerder
dan de docum enten aan' to forwarding the goods, alvorens de
goederen af te zenden;zie ook lien,

worlts,katoendrukkerij.
m ortgage 1),rank I#),reference b).
b) f
Jzf
c.,drukken,be-,af-,indrukken;
merken,stempelen (op,in, om in); priori,zie high b).
laten drukken,in druk geven;(/fg.) priority,prioriteit,(rechtvan)voorrang
inprenten; (phot.j afdrukken Look: (boven, to, over); - of allotment
(to), recht van voorkeur (van) (bij
out, off);zie ook.printing;to be

prise
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uitgifte v. aand.); to have a - of
elaim,oudere rechten hebben;zieook
creditor en rank lh);- bond (loan,
s
hare), prioriteitsobligatie (-lening,
aandeel); - date, voorrangsdatum
(bij octrooiaanvrage):- rig'
ht,recht

van voorrang, prioriteitsrecht.
prise,zie prize ll.
prism , prisma.
prism al, zie prism atic.
prism atiw prism atisch, prisma....
prism oid, prism oïde.

pristine,eerst,oorspronkelijk,vroeger,
aloud.
privqey,afzondering,eenzaamheid;gehelmhouding;the- ofeorrespondenee
(letters), het briefgeheim ; absolute
(strietest) - guaranteed, volstrekte

prlze
privé-uitgaven; a - individual, een
particulier'
, - law, privaatrecht'
,ledger, privé-grootboek; - Ieesons,
privaatlessen'
, - letter, privébrief;-

line Lteleqr.j, eigen lijn; - means,
eigen mlddelen, privaatvermogen,
zie ook means b); - offiee, prlvékantcor; - opinion, persoonli
jke
mening;- person,zie- individual;property,particulier (privaat)eigendom (bezit);- rate(ofdiscount),zie
discount;- residenee, particuliere
woning;- sale,ziesale by- contract;
-

by (at) - sale, ondershands; seeretary, particulier secrjtaris; tender,onderhandseinschrnving;on
-

term s, tegen geheime prlzen;
1or - use,voorprivégebruik;- view,

discretie verzekerd.
private, privé,privaat,eigen; geheim ,

zie - opinion;ook: tentoonstelling
(bezichtlging) voor genodigden'
,zie

deed,onderhandseacte;- discount,
particulier disconto; - dwellinghouse, woonhuis, gesloten huis; -

bewaarder;- to,bekend met,kennis

vertrouwelijk; particulier, persoon- ook carmer, circum stance,m eeting,
re c)
, eaa.
# AnW .
li
jkionderhands;Lopbrievenojenvelop- priwi
vately, privé,enz.,zie private;heipenjpersoonlijk,privé,vertl'
ouwelijk,
eigenhandig;(op prive'kantoorjprivé; melijk;op eigen kosten,voor eigen
zie ook privately; to keep strid ly -,
rekening;ondershands;- owned,in
particullerbezit;- printed,nietin den
streng geheim houden; to speA to
one in -,iemand alleen (onder vier
handel (v.boek,brochure e.d.).
zzw'.,ter
ogen) spreken; in -, ook: in het privateer znw.,kapertschip);f
kaap varen:-inp kaapvaart;zie ook
particuliere leven; (strictly) - and
etter IIIc).
conlidential,(strikt)vertrouwelijk;- prilvat
om ontbering,gebrek,gemis.
aecount, privé-, persoonlijke reke- privileige
znw., privilege, voorrecht,
ning; - act (bill),wet(wetsontwerp)
slechtséén persoon ofbepaalde groep
r
e
c
ht;
(
Ame
r.,beurst.)premie-affaire;
it has rarely heen my - to ...,zelden
van personen rakend;- alfair,prive'ha
d
i
k
het
voo
rrecht...;to granta -,
aangelegenheid; (to mV e a) arrangement, (een) onderhands ac- een voorrecht toekennen; - tieket
(spoorw.),vrijkaart;fcf
&z.,bevoorrechcoord (treffen);- hank,particuliere
ten, privilegiëren; machtigen; vrijbanktinstellinK); - box, postbus; husinesw partlculiere zaak (zaken), stellen (van,lrom);to be -d to ...,
zaak (zaken)voor privérekening;in
het (voorlrecht hebben ....
his - eapaeity? a1s particulier; - privi
ty, medeweten; (jur.)betrekking,
eompany, fam illevennootschap; parrelatie;withtout)his -,met(zoflder)
ticipatiemaatschappi
j;-eompositiom
zijn medeweten.
zie- arrangem ent;- eontraet,onder- pri
vyad)'.,geheim,heimelijk,verborgen
handse acte, onderhands accoord;
(ze!#.);- Coundl (ajgek.:P.C.),Geheim e R aad; + R aad van State; sale by - conkaet, onderhandse verkoop;to sell by - eontrad , ondersCounsellor(Couneillor), 1id van den
G.en R aad;+ Staatsraad;pgl.council;
handsverkopen;- deb: privéschuld;
- s
eal, g.zegel;Lord - Seal, g.zegel-

dragend van, ingewi
jd in (geheim,
plannen)iznf<'.(jur.),belanghebbende,
deelhebber.
enterprise, het particulier initiatief;
- entranee,aparteingang;- expenses, prize I znw., pri
js,beloning, premie'
,
endw persoonlijke oogmerken; -

prize
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bekroning;buit;buitenkansje'
,eash
-s,geldprijzen;to award a -,een p.
toekennen;to make - of,p.m aken;-

proeeed
verificatie van t.n;- duty,zie estate

duty.

probatzon, proef,onderzoek;proefti
jd;
t
@n
wo-, op proef, voorwaardeli
jk; on
m onths' ! twee maanden op
p.gerecht, pri
jzenhof; - judgw p.rechter;-man, p.winner,bekroonde
p.,met een p.tljd van twee m.
(
:met p.,medaille);- m oney (zeeœ., probational, probationary, proef...; bond, zie premium bond; - eourt,

Jur.j,p.geld; - question (subjeet),

period,p.tijd.

p.vraag; - Winner, zie Nm an; adJ'., probationer, op proef aangestelde'
,
bekroond;a - Work,een b.werk;ww.,
atdlspirant....

bekronen;op (hogen)p.stellen,waar- probationership!proeftijd.
deren;p.maken;greatly (highly) -d, probative,bewils...,bewi
jzend.
zeer gezocht (gewaardeerd); - to- probe fzzfzz., peilen, nauwkeurig onderbaeco,bundels tabak kisten volgens
zo
eken,do
'ördringen in (ook:- into);
raaat en structuur.
tothe(very)bottom,grondigonderprize 11 znw.,hefboomwerking,-kracht;
zoeken, een diepgaand onderzoek
fdial.j breekijzer, hefboom ; ww., instellen naar, er diep op ingaan;
znw.(fnz.Amer.),onderzoek.
openbreken (ook: - up,out, open,
ofl).
probity,eerlijk-,rechtschapenheid.
pro, vöör; - and eon ç
zeld.:eontra), prob
lem,vraagstuk Look/ïg.),probleem,
voor en tegen;the -s and eons, het
raadsel.
VOOP en tegen,het pro en contra;
problematietal),twijfelachtig,aan twl@l*lorm a,PrO fornaa; - fornza aeeount,
fe1 onderhevig, problematiscll, 0nconto flnto,gefingeerde (
pro forma) zeker.
rekening; - lorma bill, pro form a-, proeedure,handelwi
jze,wi
jzevan doen
kelderwissel; - form a invoiee, p.f.
(tewerkgaan) fook: mode ol -);
factuur; - rata, naar rato, pondsmethode,werkwijze;(legal)-,rechtspleging, procedure.
pondsgewijze, naar verhouding, in
evenredigheid (van!to);- rata eon- proe
eed c)voortgaan,verdergaan;vorderen,voortgang m aken,opschieten;
tributiom evenredlge bijdrage; to
mA ea - rata eontribution,naarrato
voortgang hebben;handelen,tewerk
(pondspondsgewijze) bi
jdragen; zie
gaan; optreden (in rechte); zie ook
proceeding;to be -inw ook:aan den
ook allocate,freight cc),pro-rate;tem. (ajk. v.: tempore), tijdelijk, gang zijn;...,he -ed, ...,vervolgde
waarnem end, vervangend; seeretary
hi
j? zie ook bj; to instruet one's
- t
em ., the - tem.seeretary, (de)
solidtorto -,zijn advocaatopdracht
waarnemendte)secretaris.
geven om gerechtelijke stappen te
probability, waarschijnlijkheid; what
doen;- eautiously (with eaution,dearethep.sl,watzijn de kansen?wat
liberation), met beleid (voorzichtig,
metoverleg)tewerkgaan;-energetz
aler waarschijnlijk gybeuren?
.; as
a - bordering on eertalnty, m et aan
ieally (rigorously),krachtigoptreden
zekerheid grenzende w .; there is no
(tegen,against); - (no) further (in
- ofthe goods arriving in tim e, het
the matter), (geen) verdere stappen
is zeeronwaarschijnlijk,datde goe- doen,(niet)verderop dezaakingaan,
deren op tijd zullen aankomen;in
hayr (niet)laten rusten;- satislaeaIl naar alle w.'zie ook calculus.
torily(rapidly),goed (snel)vorderen.
probable, waarschi
jnlijk1vermoedelijk; b4verbind.,-a4ainst,inrechteoptreden
ook: aannem elilk; probably, ook:
tegen,gerechtelijkvervolgen;-lrom,
mogelijk,eventueel.
voortkomen (-spruiten,ontstaan)uit,
probate,- (o1will!oladeeeaset
rswill),
z
ijn oorsprongvinden in;komen van;
- f
rom the Oxford Press,door de O.officiële erkennlng der rechtsgeldigheid van een testament;geverlfieerd
pers uitgegeven worden, van de O.afschriftvan een t.;- Courtyafdeling
pers komen;- on one's journey (e.
van het Hooggerechtshof voor de
schip:on hervoyage),de reisvoort-

proeeeding
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zetten; - ton
e werk
the wrong
gaan; pri
- nei
onple,
a
verkeerd
system ,volgens een systeem te werk
gaan;- toyzich begeven naar;overgaan tot, er tOe overgaan orn; the
m eeting -ed to business,de vergadering ging tOtdewerl
tzaam heden over

PrgeuKe
Ondorgaan; - Server, detlrWaarder

(dieeen dagvaardingbetekent);ww.,
eengerechtelijke vervolging instellen
tegen;behandelen (be-, verwerken,
verduurzamen,reproduceren)volgens
een bepaald procédé,een bewerking
' doen ondergaan,
ing tax (.4rzzcr.),

vel'
w erkingsbelasting.
(ving haarw.aan);-ingtoitem 3 of proe
ession, the - of orders awaiting

the agenda ...,overgaande tot punt 3
der agenda... I am -ing to Parison
M onday next, a.s. M aandag ga ik

exeeution,dereeksbestellingenwelke
op uitvoering wachten.

naarP.;he-edtoobserve,hijmerkte proeessor tx4rlzcr.l,be-,verwerker,vgl.
vervolgensop, vervolgdehij;- to
PPOCOSS W7œ.
wind up the eom pany, tot liquidatie proeessual (
jur.),processueel.
der vennootschap overgaan; - with, proeès-verbal,procesverbaal (verslag).
voortgaan m et,voortzetten;ook:ter
hand nemen;the work was n@t -ed
with, het werk had geen voortgang

(ging nietdoor);zie ook order J,
1).
proeeeding,handelwijze,wijzevan doea
(ooklmode of -); voortgang, handeling; m aatregel, stap; -s, wat
plaatsheeft,verrichtingen;(het),verhandelde, (de) werkzaamheden (fn,
van vergad.j;handelingen (v.genoots
chap, parlement); (legal, judieial)
(s), proces, procedure, geding;
(minutes Ireeordl of the) -s, notulen;toinstitute (take) (legal) -s,
gerechtelijke maatregelen nemen
(stappen doen),in rechte optreden,
een vervolging instellen (tegen,
against); there heing no lurther
business (to transaet),the -sterminated,nietsmeer aan deordezijnde,
wordtdevergaderinggeslotenizfdook
bankruptcy,recordc),summaryadj.
proeeeds,opbrengst (in geld),provenu;
gross(net)-,bruto(netto)opbrengst
(provenu).
PrOfess Art(fJ., (
voortlgang, (verlloop;
handeling, bewerking, bereidingswijze,procédé,proces;dagvaarding;
(somsjproces (jur.); - ol manufae-

proelaim , afkondigen, bekendm aken,

proclameren;verklaren (v.oorlog);
in staat van beleg verklaren;(jfg.)
getuigen van; verklaren tot;zie ook

housetop.

proelam atiom afkondiging, enz.,
proclaim .
; proclam atie.

proelivity,.overhelling;neiging(fnz.verkeerde)(tot,to,towards).
proe
rastinate, dralen, talmen; (zcJ#.)
uitstellen, verschuiven.
proerastination, getalm , enz., zie procrastinate.
proerastinator, talm er.
proerastinatory, talmend, dralend.

proeurablw verkrijgbaar,te verkrijgen
(bij, at).

proeuration, verschaffing, enz., zie
procure; volm acht, procuratie; provisie voor het bezorgen ener lening

(ook;='.
fee, - money);power of -,
procuratie; to grant (aeeord) one
power of -,iem and p.verlenen;per
(by) - Lajgek.kp.p.oj.per pro),per
procuratie
(p.p.); zie ook joint bj.
proeurator,'
zaakgelastigde,gevolm achtigde; - fiscal Lschotl.j,ambtenaar
van het Openbaar M inisterie.
proem'e,(zich)verschaffen,verstrekken,
ture,fabricageprocédé;the im provebezorgen;verkrijgen;Lveroud.,behalve
m ents in - of being eàrried out, de
in acten e.#.)bewerken,teweegbrenverbeteringen welke men bezig is
uit te voeren;in of m anufaeturw
in bewerking; we are still il the ofreorganization (ofreorganizi
ng the

business,ete.),wij zijn nog doende,
de zaak enz.tereorganiseren;in'- of
time, zie course c);to go (pass,put)
through a -, een bewerking (doen)

gen,zorgen voor,m aken dat,doen...;
to regl*ervor - to be registered,in te

s
chrijven of
te doen inschrijven; them to '
beeom e a party to the
agreem ent,hen totde overeenkomst
doen toetreden;- one'ssuppliesfrom
a eouqtry,goederen uiteen land be-

trekken;zie ook açceptance u).

proeurenzent
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prolldent
proeurement, verschaffing, bezorging;
gen, opleveren; teweegbrengen, ten
gevolge hebben;it is - ofIoss to u%
verkrijging;by (through)his-.door
het levert ons verlies op,wi
zijn bemiddellng (toedoen).
j lijden

procurer,verschaffer;verkrijger.
e
r schade bij; - eapacity (power),
prodigal adJ'
., verkwistend; kwistig
productieverm ogen,productiviteit.
(met,of); -ly, ook: met kwistige produetiveness, prodùetivity, productihand;znw., verkwister.
viteit,productievermogen, rentabiliteit;zie ook calculation.
prodigality,verkwisting;kwistigheid.
prodigalize, kwistig ziln m et.
PPOBm, voorrede; inleiding, voorspel
prodigious! wonderbaar; verbazend,
(ook /U.).
proemial, inleidend, vgl. proem .
ontzaglilk,wonderbaarli
jk.
pr
o
fess,betuigen,verklaren,verzekeren;
prodigy,wonder,iets wonderbaarlijks. be
weren, voorwenden; uit-, beoefeproduceznw.productten),voortbreng-

selten)(v%land-en tuinbouw en veeteelt),naturaliën Look:raW -); OP-

b
rengst;resultaat,vrucht;- br@ er,
producten-,goederenm akelaar;- exehange, goederenbeurs; - m arket,
productenm arkt; trade, p.-, goederenhandel; ww., voortbrengen,
produceren,winnen,opbrengen, opleveren;teweegbrengen,veroorzaken;

nen;doceren,college geven (in);zie
ook professed; - to ...,ookler zijn
beroep van maken...; - to bw oneself...,verklaren tezijn,zich uitgeven voor.
professed, verklaard, openli
jk, onverholen;
voorgewend, beweerd; be-

be
ep;n)
-l
y,r
o
okl
naa
r
b
POe
PSe..
,van
(voor
gergoeve
wo
dt
;oge
newe
r.
d
schijnlijk.
professiom betuiging, verklaring; be-,
erkentenis; beroep,stand;the I
e6al
(medical,etc.) -, de rechtskundlge
(medischeenz.)wereld;theliberal-s,
de
vrije beroepen;tofollow a -,een
b.uitoefenen;by -,van b.,beroeps...

överleggen,vertonen,te voorschijn
halen (brengen),(jur.)in hetgeding
brengen (v.stukken);aanvoeren,bilbrengen (v. getuigen, bewijzen);
Lmeetk.j verlengen (v. lijn);zie ook
effect Ic1),rent IIa),result è),e-a.
producer, voortbrenger, enz., zie proessional ad)'
., vak..., beroeps...,
duce œW?
produce
nt L
egenst.
l con;.;
ook:
produce
rt
ende
(pet
ro- prof
am bts...; - agent, beroepsagent; sument)
assistanee,deskundigehulp;-eireles,
leumlbron.
producibility, produceerbaarheid, enz.,
vakkringen; - jealousy,Jalousie de
zie produce œœ.
métier; - knowledge (skill), vakprodueible, voortgebracht kunnende
kennis; - man, wie één der vrije
worden, enz.,zie produce œf&z.; produceerbaar.

produet, voortbrengsel,product; (fig.
ookjresultaat,vrucht;Lrekenk.)product.
protludiom voortbrenging,enz.,zie pro-

ducef
zzœ.;productiefookassur.),aanmaak, fabricage; voortbrengselten)
(v.nijverheid,industrie),fabrikaat;
Lmeetk.jverlenging (v.lijn);eostof-,
productiekosten;sources of -,p.centraiinitial-,aanvangs-p.ion(against)
- of,tegen overlegging (op vertoon)
van;
zieook bring lntto)en comein;
figures,p.cijfers Look assur-).

beroepenuitoefent;earfor-Pl1rP@8e%
auto voor de uitoefening Van een
beroep; - secret, am bts-, beroepsgeheim ; - training, vakopleiding;
znw., vakm an; beroepsspeculant.
prolessoryhoogleraar,professor (
ajgek.:
Prof.);- oflaw,h.ln de rechten.

p
rofessorjte,professoraat.
professonal, professoraal.
proffer (zd!#.) ww., aanbieden; -ed

services, aangeboden diensten;znw.,
aanbod.
profieiency, vaardig-, bedreven-, kundigheid;to acquire - in,vaardigheid

enz.verkrijgen in.

productive, producerend, voortbren- profieient adJ..,vaardig, bedreven, begend; productief, vruchtbaar; to
kwaam (in, in, at, in ...ing);znw.,

beeome-,ook:inproductiekomen(v.
bron ofmijn);to be - of,voortbren-

Engels H andelswoordenboek

inzijnvakbedrevene,meester,expert
(in,in).
42
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profuseness

profilw profiel,(verticale)doorsnede;to
nuttemaken,partijtrekkenvan,zijn
draw in - = œf
,
c.,in profieltekenen.
voordeel doen m et; - by an opporprofit c1)znw.,voordeel,nut: profi
jt, tunity,eengelegenheid aangrijpen(te
genot, baat; Lgew. ??zp.) wlnst, bebaatnemen),ery'ebruik van maken.
drijfsoverschot, baten, besomming. c)Samenst., --earnln; Capâfity, Winstrendem ent'
, balanee of -, winstmogelijkheid;thereorganization has
saldo,saldo w .?
' distribution of -s,
w.verdeling, -ultkering; loss of -,

w.derving; markin (amount) of >
w.tmarge,-cijfer);- and Ioss,w.en
verlies'
, -s and losses, baten en
schaden; - and loss aecount, w .- en

verliesrekening'
,(to sell)ata -, met
w.(verkopen);to our (their) mutual
-,'#tot wederzijds voordeel; ''with
-S sehemeL
assur-j,tariefmetaandeel in de W ., Zte ook poli
cy 11:);
zie ook exchange ca)en insurance c).
>
z
i
e
i
m
aginary
cal
me
tadj.,antieipated
- ,
' bi
g -(s) (gemeenz.),zielarge-(s);
easual -s, toevallige baten;elear -,
zie net-;exorbitant -,buitensporige
winst'extra -, zie surplus x ;gross

puttheCom pany on a --earningbasis
onee m ore,de reorganisatie heefthet
bedrijf der ondernem ing weder w.gevend gemaakt;now thatthe X Co.
has entered the --earning stagw nu

het bedrijf der X Mij w.gevend is

geworden; - m aker, geldmaker; -m aking, geldm aken; --making
husiness, ondernem ing die winst afwerpt;the --m aking potentialities of

a seeurity, de w.mogelijkheden van
een fonds; --sharing, het aandeel
hebben in de w. (v.werknemers),
participatie; --sharinT note, action
de joulssance,w.bewils,bewijs van
deelgerechtigdheid (in de w.); -sharing system,stelselwaarbijwerknem ers aandeel in de w . hebben,
par
ticipatiestelsel'
,zieookpolicy 11:);
- -t
aker, w.nlmer; --takings, w.-

(s), bruto (onzuivere)w.;illieit -,
w.;large -(s),grote w.; net -(s),
nemingen'
, --yielding, w .
gevend.
netto(zuivere)w.;seanty -s,schrale
w.;sm all-sand quick returns,kleine profi
t
a
bi
l
i
t
y,
(
he
t
)
voo
r
de
l
i
ge
jenz.,zie
w . bi
profitable; rentabiliteit'
,zie ook calj vluggen om zet; surplus -s,
-

woeker-w-; imaginary -, im aginaire

over-w .; undivided -, onverdeelde
w.;working -s,exploitatie-w.;zieook

accumulate,defer,excessc),e.a.
t
za)metf
'
f?fc.,toadmitofa-,winstlaten,
renderen,lonend zi
jn; to derive l
r
om,
voo
r
de
e
l
t
r
e
kke
n uit;the -(s)
earned.degem aakte w.;this - goes
(
aeerues) to the X Co., deze w.
vloeit de M y X toe; to leave a -,
w.laten (afwerpen);tomakea -,w.
maken (op, on); to make large
-s, grote w .n behalen; to m ake a of **@N een w.m aken Van...* there is

no
tmuch - to bemadeover (outof)
it, er zal niet veel (
w.) OP OVOP-

culation.
profitablw voordelig, winstgevend,

(goed) renderend, lonend; nuttig,
ook:met voordeel(winst).
heilzaam , vruchtbaar; protitably,

pmolitableness, zie profitability.
profiteer wq:., oorlogs-, woekerwinst

maken;
-inw ook: afzetterij; znw.,
oorlogs-,w oekerwinstm aker.
profitless, onvoordelig, zonder nut.

profound, dieptzinnig); diepgaand;
grondig; -ly interesting, hoogst
(uiterst) belangwekkend; - convidion, innige overtuiging;to take
a - interest in, zeer groot belang
stellen in; zie ook knowledge,regret

schieten; to realize a large
on,
een grote w . m aken 0P, ZLd ook
:),secretznw.
realize;to share (partidpate)in the profoundness, profundits diepte,enz.,
-S, in de W .delen;to yield (
zi
e profound.
return)

a -, w. opleveren (afwerpen),ren- profuse,kwistig,verkwistend (met,in,
deren;zie ook apply c),appropriate
of); rijk, overvloedig; - in (of),
ww.,look to, e.a.
ook: overvloedig voorzien van; -Iy
bjœœ.,profiteren;totvoordeelstrekken, illustrated,rijk geïllustreerd.
voordeelafwerpenvoor,van nutzijn, proluseness, profusion, kwistigheid,
baten;- by,profiteren van,zich ten
overvloedtigheid);verkwisting.

progenitor
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prollxity

beweging'
, - num ber, volgnum m er,
progenitor,voorvader,-zaat;(/fg.)geesdoorlopend num mer;zieook tax bgj;
t
e
l
i
j
ke
vade
r
.
progeny, nageslacht,nakom elingschap;
znw.,zie progressionist.
prohibit, verbieden; the duties - im (jig.)uitkomst,resultaat.
prognosis, prognose.
portation: de rechten m aken invoer
prognostieadj.?voorspèllend;tobe- of,
onmo
geligk; -ed by Iaw?bij de wet
verboden; - from, verhlnderen, bezieprognostlcate;- sign (symptom),

let
ten te;the m em bers are -ed from
*
...:
t is den lede
:1jr, he
@
c);n- ing
verbo
den
OD;@'**)
' ZId ook risk
order,
prognostieate,voorspèllen,duiden (wijve
r
bods
be
pal
i
ng.
zen) op.
prognostieation, voorspèlling; voor- prohibition,verbod'
1t.4rzzcr.ldrankverteken.
bod; -s, v.sbepali
ngen;(writof) -,
prognosticative,voorspèllend.
bevelaan een lager Hoftotschorsing
prognosticator,voorspèller.
van een geding a1s vallende buiten
prognosticatory,zie prognosticative.
zijn bevoegdheid;- ofexport,export
-, uitvoer-v.; - to import,invoer-v.
programtme) znw., programma; to
flnish one's *nhevan;
t p.af
ww., prohibitionist,voorstandervan bescheraswe
-mrken;
edyovereen p.opmaken
mende rechten (A mer. van drankeenkom stig het P.
verbod),prohibitionist.
progress znw., vorderingten), voort-, prohibitivw verbiedend,werend,prohivoo
ruitgang;gang (vanzaken),(verl- bitief; - Aet, verbodswet; - duties,
loop; the - of events, de loop der
zie protective; ookl rechten w elke
gebeurtenissen;to m ake -,vooruitinvoer vrijwelonmogelijk maken'
,gaan,vorderen,opschieten;to m ake
priew te hoge (buitensporige) prijs'
,
Voorteken; zp,f
J7., Voorteken, V0Orspèlling.

good (no, slow, rapid, steady) -,
goed (niet,langzaam,snel,gestadig)

- regulations, verbodsbeyalingen;

aan den gang zijn;nog voortduren:

vverp,plan,project.

- system ,verbods-, prohibltief stelvorderen;to report-,verslag uitbrensel; - tax, ookk belasting welke het
gen om trentden stand van zalten;in
gebruik of misbruik van iets tracht
-, aan den gang,gaande,plaatsvintegen te gaan;- term s,onaannem edend; in bewerking, onder handen;
lijke voorwaarden.
the inquiry now in -,het onderzoek prohibitory, zie prohibitive.
dat thans gaande is; in the - of, projeet ww.,ontwerpen (ook Ii
g.t,beti
jdens,bij;zieookactive;ww..voor- ramen;projecteren., (vooruitlwerpen;
uitgaan,-kom en, vorderen,opschie, -ing
(voorluitsteken, uitspringenten, vordel'ingen m aken; toenem en;
parts, tlitstekende delen'
, znw.,ontmatters are -ing satisfaetorily, de proj
eevt
or
n,
ojec
,uitstek,-steeksel,
nt
vie
p;pr
(het
)tie'
zaken vorderen naar wens.
(
voo
rt-: uitlwerpen.
progressi.on, voortgang; voorui
tgang, projeetivw projectief,prolectie-...
vordering; proglzessle, opklim m ing, projector, ontwerper; promotor van
(opklimmende)reeks;in -,achtereenzwendelmaatschappi
jen; projectol'
volgens.
(lantaarn),schijnwerper.
progressional, vorderend, voortgaand; projeeture,(
het)vooruitsteken;uitstek.
opklimm end.
prolifie, vruchtbaar; vru% tdragend;
progressionist, progresslt, progressist,
zeer(rijkelijk)productief,overvloedig

voorstander(man)van den vooruitproducerend (v. mijn, bron); - in,
gang.
rijk aan;to be - of,voortbrengen,
progressive adI'
.,voortgaand; vooruitverwekken; - of evil eonsequences,
kwade gevolgen na zich slepend.
gaand;(geleldelijk)opklimmend,toenem end, progressief; vooruitstre- prolifieaey, vruchtbaarheid, enZ.y Zle
prolific.
vend; -Iy, ook: successievelijk; method fboekh.), progressieve me- prolix:wijdlopig,langdradig.
thode; - m otion, vooruitgaande proli
xxty, wijdlopig-,langdradigheid.

proloeutor
proloeutor,woordvoerder.
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pronzpt
paaien; to he under a - to, zi
jn
woord gegeven hebben aan;beloofd
hebben te....;zieook plight II,stand

prologue znw., proloog,inleiding (ook
jig.;tot,to);f
'
fzf
,
f7.,inleiden.
prolong,verlengen (ookv.termi
jn,verby (to),stick to.
blijf)'
1prolongeren;-ed absenee,de- b)ww., beloven, toezeggen; beloven,
presslon.drought,negotiations, stay,
doen verwachten; promising, veeletc., langdurigte) afwezigheid, ma- belovend;levensvatbaar;as -d, vollaise,droogte,onderhandelingen,vergenj belofte;- definitely (positively,
blijf enz.
deeidedly),vast(beslist,stellig) beprolongable, verlengbaar.
loven;- well (fair), to look promprolongation, verlenging,enz.,zie prolong.
prolusion,voorspel;proeve.

isinw veel beloven, goede verw achtingen wekken, zich gunstig
laten aanzien, er goed voorstaan;
zie ook another.

promenade deek,gromenadedek.
prominenee, prommency, (het) uitste- pronzisee (jur.), wien een belofte is
ken;uitstekendheid;onderscheiding;
gedaan.
beroem dheid; uitsteeksel; to bring promisor (jur.
),wie een belofte doet
into -, op den voorgrond plaatsen,
(heeft gedaan).
doen uitkomen;to eom einto -,op den promissory, belovend; - note f
afgek.:
v.treden,uitkomen;to fotce onesell
P/N),promesqe,orderbriefje,accept.
into -,zlch op den v.plaatsen;to promote. bevorderen (tot,to); bevorgive - to,zie to bring Into -.
deren (v.belangen enz.),indehand
werken,begunstigen,aankweken;op
prominenty (voorluitstekend; uitstékend, vooraanstaand, voornaam ,
touw zetten; oprichten (v. maathoog, em inent; op den voorgrt
nnd
schappij, doorpromotors)àtobe -tl,
tredend,opvallend;to make oneselt
-, zich onderscheiden,op den voorgrond treden; to be - am onp een
eerste plaats innem en onder;to hold

bevorderd worden,promotle m aken.
prom oter, bevorderaar, enz., zie pro-

mote;(eompany) -,promotor.
ptomoterism,verkeerdeprakti
jken van

prom otors.
a - place,een vooraanstaande(voorname)plaats innemen;a- position prom otiom bevordering, enz., zie pro(trading eoneern), een vooraan- mote;promotie; - matter (#>er.),
staande positie (handelsonderpropjgandamateriaal.
prom otw w bevorderend enZ.,zie PrOneming).
prom iseuity, gem engdheid, enz.y zie
motr;to be - ol,bevorderen,bevorprom iscuous.
derlllk zijn voor.
promigeuouw gemengd,door glkander, promptI aàj.,prompt,dadelijk,stipt,
verward, zqnder onderscheld toegecoulant, vlug, vlot: (fot) - cash,
past (gebrulkt enz.).
e
xtracontant;- flay(date),zieznm.;
ook: betaaldag in ,,slincing Lane'';
promise c) znw., brlofte, toezegging;
belofte, verwachtzng; of (great) >
lpr- delivery(shipment),voordadeveelbelovend; there is every - ol
lnke levering (verscheping); - paysueeess,alles belooft SuCCeS* to act
m ent,prom pte betaling;to pay -ly,
e
(en
Iivebe
)up
lohe
toa -,tolulfil(perlorm)a-,
prompt (stipt) betalen; - replyy
nakomen;to give(fair)onmiddelli
jk antwoord; to be - at
(
0
1
)
,
ve
e
l
be
l
o
ve
n
(
voo
r
)
;
t
o
ma
ke
a
,
a
n
ans
we
r
,gauw metzijn antwoord
een b.doen;the yield is 1ar beneath
kl
a
ar
zi
j
n;
zieook action ca); znw.,
the - shown atthe beginning ol the
prompt: ontvangst- en betalingsyear!deopbrengstisveelm inderdan
termiln,ontvangti
jd,-datum,vervalzichlnhetbegin vanhetjaarlietaandat
um
;
(
a
t
)
3
0
da
ys'-,- 30 days,
zien; to hold a persvn to his -,
lever-en betaalbaar na 30 dagen;note, aanm aning: herinnering aan
iemand aan zijn b.houden;to keep
den vervaldatum .
to one's -,zich aan zi
jn b.houden;

to put o1f with em pty

m et b.n

pronapt 11 W'
(V., aansporenj -zetten

prom ptitude
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propagandize

gedaan op grond van de overweging

(restson)them,deb.last,rustop hen,
hetb.m oetdoorhèn worden geleverd;
el
ean)#%revi
(fouI
sie,schone proefàlirst
eerste (vui
le) p.; zze ook
ltress proof; a positive -, - pesit
lvw een stellig bewijs;satisfadgry
-? voldoend b.; valid -, deupde-

(v.wetenz.);verkondlgen,openbaar

bewijzen reeds, dat...; to alford
abundant - that ..., overvloedig b.
opleveren,dat...;to lurnish (adduee,
produee) -s,b.n leveren (bijbrengen,
aanvoeren);to read -s, (drultlproe-

nopen (om,tot,to);ingeven.-blazen;
we are -ed to do so beeause ...!
wij vinden daartoe aanleiding, wiJ
zijn daartoe gekomen,wijdoen dit,
omdat...;our question was -ed by the
eonsideration that..,onzevraag werd

dat...;to be -ed by practlealmotives,
zich door practische overw egingen
laten leiden;zie ook suggestion.
prom ptitude,prom ptness,prom pt-,stiptheid, snelheid, spoed.
prom ulgate, afkondigen! uitvaardigen
m aken.
prom ulgation, afkondiging, enz., zie
prom ulgate.
prom ulgator, af-, verkondiger, openbaarm aker.
prone, voorovergebogen,-liggend,naar
beneden gericht;steil; - to,geneigd

lilk b.; these remarks are ln tbem selves - that .... deze uitlatilgen

ven corrigeren;the customg require that....de douaneverlangtb.,dat...;
to stalld a severe -,een zware proef
doorst,.al
A;zieook pudding;- reader,

corrector; - reading, correctie (v.
pr
oeven);- sheet.(druklproef,p.vel;
- spirit.alcohol#an normaalgehalte.

ca) met VOOrZ.en verbind.,above *' ZEC
(neiging hebbende) tot (om).
over- :in -of,tenbewijzevan;in prone;- to, neiging (zucht) tot.
ol whleh (whereof), ten bewijze
prong
znw., (hooi-, mestlvork, gaffel,
(bli
jke) waarvan...; in - ol his
tand van vork;three--ed fork,vork
assertion.totstavingzijnerbeFering;
met drie tanden; œœ., steken, om over-.boven denorrnalesterkte (v.
spitten enz.naet een vork.
alcohol);tobring(put)tothe-,opde
pronounee,uitspreken (ookv.vonnis); proef stellen; under -, onder het
uitspraak doen! verklaren (te zijn)
n
orma
le (vereiste)gehalte (ook /ïg.)à
- be
fore letters, ,,avant la lettre'
(dat,that...);zïe ook pronounced;anopinion,een mening (oordeel)uitafdruk (v.gravure); - (of debt.in
bankruptcy),geverifieerdeschuldvorspreken (over,on); - against,zich
dering.
verklaren tegen; - for (in favour
of),zich verklaren voor,zich uitspre- bj adJ'
.,dicht (niets doorlatend); beproefd; - against, bestand tegen;
ken ten gunste van;- (uplon, zich
dust-,grease-,fire-,burglar-?dam p-uitspreken (zijn mening te kennen
ete., stof-, vet-, brand-, lnbraak-,
geven)over;zieook judgmentc)en
sentence znw.
vochtvrij enz.
pronouneed, geprononceerd, uitgespro- c) W W ., waterproef maken, vuurvast
ken, sterk sprekend, beslist.gedecim aken.
proneness,hetvooroverliggen,enz.,zie

deerd; the advantages beeam e m ore

prooflesw onbewezen,ongegrond.

-,de voordelen traden duidelijker prop znw.,stut,steun fookjig.b,schoor;
aan hetlicht;zie ook difference znw.
fcœ.,stutten,schoren,schragen,(onpronoulleem ent, uitspraalc, verklaring
derlsteunen (ook:-up)(ook fig.).
(omtrent,on).
propaedeutictal),propaedeutisch.
pronuneiation,uitspraak (v.woorden). propaganda, propaganda; to carry on
proflf c1) znw-, bewijs, blijk, proef; (conduct)-,p.maken;tomake- for,
p. m aken voor; - eam paign, p.cam bewijsmiddel;Lphot.jproef;proef,gellalte,sterktegraad (v.alcohol);reaPaïne.
geerbuisje; ook= - before letters; propagandist znœ.,propagandist;c#j.,
(printers') -,(druklproef;asa - of, zie propagandistic.
ziein'
wof;hurden (onus)ol-,bewijs- propagandistie, propagandistisch.
last;theburden (onus)of- lieswith propagandizeypropagandamakentvoor).

propagate
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propagate, (zich) voortplanten (ook v.
electr.golven;ook jig.),ingang doen
vinden,verbreiden,propageren.
propagation, voortplanting, enz., zie

propaqate.

Propogal
kömend,prophylactisch;znw.,voorbehoedm iddel, prophylacticum .

propinguity,nabijheid'
,nauweverwantschap.
proyitiablw verzoenlijk,enZ*) Zt
*
e PrO-

pltiate.
propitiate,verzoenen,gunstig stemm en,
bevredigen.
propitiatiom verzoening, enz., zie
prope
l
,
(
vo
o
r
t
l
dr
i
j
ve
n,
voo
r
t
s
t
uwe
n,
bewegen Look jig.j; -ling force propi
progi
tiate.
tlatory,verzoenepd.
(power),stuw-,drijfkracht.
pr
opi
t
i
ous
, goedgunstig, genadig; gunpropellent adj., (voortldrijvend, -stu-

propagatzve,voortplantings....
propagator,voortplanter,verbreider.
propane, propaan.

wend;znw.,stuw-,drijfkracht.
propeller,voortdrijver,-stuwer;schroef
(v. stoomschip, vliegtuig) Look:
serew -);ook:s.stoomboot;- bladw
shaft, s.blad,-as.
propensity, neiging, geneigdheid (tot,
to,for).
proper, eigen; eigenlijk;eigentaardig);
j
uist, geschikt,Massend;behoorlilk,
gepast? betam elllk; the hill -, de
eigenlilkewissel;to thlnk (deem) -,
zie fit 1c);-ly (speaking),eigenlijk
(gezegd);-ly paeked,behoorlilk verpakt; - nam e,eigennaam ;to give notiéw een behoorlijken opzeqyingstermijnin achtnemen,behoorlnk opzeggen;in the - sense of the word,
in den eigenlijken zin van het
woord;- speed, normale spoed (v.
mach.);itisnotthe - thing (to d0).
het past niet,m en doet dat niet;at
the - timw te juister tijd; - to,
eigen aan;zieook quarterc,)en ca),
understanding znw.
property, eigenschap,hoedani
gheid (v.
stoffen,metalen); eigendom , bezit,
bezittingten) vermogen,(onroerend)
goed; (rlght of) -, eigendomsrecht
(op,in); to own extensive -, veel
eigendomm en bezitten;to com e into
-,erven;m ân of -,Verm ogend m any

bezitter;-aceount(boekh.t,rekening

van bezit;- inerem enttax,belasting
op denverm ogensaanwas'
,the --own-

ing (ook:propertled)elasses, de bezittende klassen;- tax,zie tax èa).

stig (v.voorteken,gelegenheid,weder
enz.;voor,for,to);- moment,gun-

stig m om ent.
propolis, stop-,m aagdenwas.

proponent, zie proposer; LAmer. ookt
voorstander.
proportion znw.,verhoudinq,evenredigheid Look wisk.t,proportle;deel.gedeelte,aandeel;mv.ooà:afm etingen;
a large - oftheprofits,een grootdeel

van de winst; to assume (attaim
reach) r eat -s, grote afmetingen

aannem en;to bear no - to, in geen
verhouding staan tot,nietevenredig

zijn aan;to bear a eertain - to,in
zekere v.staan tot;in -,naar evenredigheid,in (naar)v.;in - as...,(al)
riaargelang, naarm ate; in the - of,
in v.(naarreden)van;in - to,in v.
tot;evenredigmet;outof(aII)-(to),
buiten (a11e) v. (tot), onevenredig
(aan); $<zf
zz., evenredig maken, proportionneren;afwegen,-meten (naar,
to); well-(ilI-)-ed,goed (slecht)ge-

proportionneerd.
proportionable, evenredig.

proportionaladj.,evenredig,geëvenredigd (aan, to), proportioneel; -ly,
ook: naar evenredigheid (rato), in
(naar)verhouding;toassess-ly,hoofdelijk omslaan (:eIcsf.);-representation,evenredige vertegenwoordiging;
diredly(inversely,reciprocally) -t%
recht (omgekeerd) evenredig met;
znw.,evenredige (œfsà.).
proportionate c#j.,evenredig (aan,tol,
naar verhouding (van, to),propor-

propheey. voorspèlling; the - was not
tioneel;-ly,ooklpondspondsgewnze;
lulfilled, the - falled, de v.kw am
- assessm ent.zie POl1tax;ww.,evenniet uit.
prophesy,voorspèllen,-zeggen.
redig maken (aan,t@).
proposal,voorstel;aanbod;voordracht,
prophetic, - of! voorspèllend.
prophylactic adl.,voorbehoedend,voorvgl.propose;fAmer./t?à)aanbieding,
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proseeution

naren '
1Ianded-,grondbezitters,landinschrijving;- (forinsuranee),vooreigenaren.
stel (aanvrage voor verzekering); prop
rietor,eigenaar;hui
to aecede to a -, in een voorsteltreseigenaart-heer);
den;to aceepta -,een v.aannem en;
aandeelhouder (v.d.''Bank of Engto entertain a -, op een v.ingaan;
land''of''Stock Exchange'');landed
-, grondbezitter, landeigenaar; -s'
t
o
make
(
s
ubmi
t
)
a
-,
e
e
n
v.
doe
n;
form (sehedule), voorstel (aaneapital,aandelenkapitaal(van deB.
vraagformulier voor verz.
).
of E.).
Propose, voorstellen, aanbieden; voor- proprietorial, eigenaars..-, bezitters-.-,
bezittend.
dragen (voor ambt, lidmaatschap
e.d.);voorleggen (v.vraagstuk,wets- proprietorship, eigendomsrecht.
ontwerp);- an insuranee,een verze- proprietress, eigenares.
kering aanvragen;it is -d to ...,het propriety,gepast-,jui
stheid (ook v.uitplan bestaatom...;theobjeet-d,het
drukking!optredenenz.);voegzaam-,
beoogde doel;the -d reorganization,
welvoeglilkheid; to observe (keep
de voorgenom en reorganisatie; - to
wi
thin)thep.s,hetdecorum bewaren,
de vormen in acht nemen.
go (- going)to...,van plan (voorne- Kxpr
o
ps'' aandelen Broken H ill Promens)zijn,zich voorstellen (er over
prietary.
de
nken)
t
e
ga
an
naar
;
t
he
l
e
t
t
e
r
-d t
o be written,de brief dien m en propulsi
on, voortdrijving, -stuwing,
st
uwkr
acht (ook jig.j.
dac
ht
t
e
s
c
hr
i
j
ve
n;t
o
t
he
n
a
t
o*
*
@
#
- t
hatthel'should ...,hun voorstellen propulsive. (
voortldri
jvend,stuw....
Om
pror
a
t
a
bl
e
(
X?
z
z
e
r
.
)
,
naar rato te verdelen.
proposer,voorsteller,enz.,zie propose;
aanvrager (v.verzekering).
pro-rate (d?zzer.), naar rato verdelen
proposition,voorstel(frzz.Amer.j;stel(omslaan) (over,to);contingenteren.
llng;(gemeenz.jzaaktje),gedoe,ding; proration (Xznzr.),verdelingnaarrato;
contingentering.
karwei; (meest Amer. oj gemeenz.
uitdr.:jasabroad -,in hetalgemeen prorogatiom verdaging; reces; Lsomst
uitstel.

gesproken'
, a big -, aim ing at a
eontrolling interest in ..., een grote

prorogue, verdagen; OP reces gaan;

(sonqs) uitstellen.
onde
rneming (grootplan)totverwerving van een controlerend belang in prosaic, prozaïsch.
;thatis quite a different -!,dat is

...

prosecutable,vervolgbaar.

heelwatanders!;to be a payin: -, proseeute,(gerechtelijk)vervolgen (ïnz.
in strafzaken; wegens, for); een
lonend,renderend (beloven, blilken
te) zijn; the whole -, het hele
(gerechtelijke) vervolging instellen;
Zaak*
J0.
door-, voortzetten (v. plan, onderpropound,voorleggen (v.kwestie,zaak; zoek,studiën enz.); volgen,uitoefenen (v.beroep);volgen (v.gedragsaan,to),voorstellen, opperen, opwerpen,ontwikkelen;ter verificatle
li#
1
.n).
proseeution,(gerechtelijke)vervolging,
voorleggen (v.testament).
enz., zie prosecute; the -, ook: de
propounder, voorlegger, enz., zie propound.
eiser (aanklager); DirectorofPublic
-s,Officiervan Justitie(inFng.;vgl.
proprietary c#j.,eigendoms...;- artiele,
prosecutor); to institute a -, een
patentmiddel,merkenartikel,artikel
ln origineleverpakking;the - classes,
(gerechtelijke) vervolging instellen
de bezittende klassen; - com pany
(tegen, against);for the - oftheir
t
rade,totuitoefeningvan hun beroep;
(dr?zcr.),(teontginnen land bezittentherepairswerenecessary forthesafe
de) moeder-, oorspronkelijke maat- ofthe voyagerde reparatieswaren
schappij;-andeo-operativefadories,
nodig opdathetschip veiligzijn reis
eigen en coöperatieve fabriekenl rights,eigendomsrechtten) (op, :n); zou kunnen voortzetten; zie ook
counselc)en witness c).
znw.,eigendomlsrecht);(groep)eige-

prosecutor
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protegt
prosperit.
y! voorspoed,welvaart, bloei,
prosperlteit.
prosperous, voorspoedig, welvarend,
bloeiend, levensvatbaar; gelukkig?
gunstig;to beeome -,ook:tot bloel
komen.

proseeutor, (gel'echtelijke) vervolger,
aanklager,elser;voortzetter;puhlie -,
OfficiervanJustitie,(Ambtenaarvan
het)OpenbaarMinisterie Lvgl.prosecution).
proseeutrix, aanklaagster,eiseres.
prospeet c)znw.,uitzicht Llett.en /ïg.;
op, o1),verschiet,vooruitzicht,verwac
hting;vermoedelijke vindplaats
van een m ineraal;m ineraalmonster'
,
m.opi,rengst; candidaatt-verzekerde); ook (fnz. z4mer.j= prospective
buygr, etc.; -s are ..., het vooruitzlchtis...;there is every - of...,er
is alle kans dat (op)...; the - is
(
opening up) lavourable, ookl het
staatergunstig voor;to faee the - of

prostrate adj.,neder-,teraarde geworpen; terneergebogen;uitgeput;f&fc.,
nederwerpen enz.; m et den grond

gelijkmaken.
prostration, nederwerping, rnz., zie
prostrate œœ.; verslagenheld.
proteet,beschermen (ook v.industrie,
doorbeschermenderechten),beschutten, beveiligen, vri
jwaren (voor,
tegen, from, against); honoreren
(v.wissel);waken voor (belangen);
..., zich vertrouwd m aken met het
(fecAn. ookj afschermen; - one's
signature,interqeniëren fbl
jwisselj;vooruitzicht...;to hold outa (the)of ..., in uitzicht stellen; in -, in
oneself from, zlch vri
jwaren tegen.

uitzicht,in hetvooruitzicht,toekom - proteetiom bescherm ing, enz.,zie protect;protectie,beschermend stelsel;
stig;-glass.verrekijker.
to afford a draft due o een wissel
btww.,prospeeteren,mijnbouwkundige
opsporipgen verrichten, mineralen
honoreren;toflnd(meetwith)dueo

opsporen; (/?
k.)zoeken (naar, for);
onderzoekell,in ogenschouw nem en;
- well(ilI),(geen)uitzichtgeven op
een rijke mlneraalopbrengst; (/l
k.)
veel (weinig) beloven voor de toekomst,zich goed (slecht)laten aanzien; - for mineral deposits (petroleum,ore,etc.),denbodem onderzoeken (opsporingrnverrichten)naar
mineralen (aardolle,erts enz.), mineralen enz.opsporen;-in: llcenee,
lieenee to -, vergunnlng tot
het verrichten van mi
jnbouwkun-

gehonoreerd worden (v.wissel);for
(bescherming) onzer bglangen.
proteetionism , protectionlsm e,bescher-

klant (afnemer);- law,wet zonder
terugwerkende kracht.
prospeetless,zonder(voorluitzicht.
prospeetor,prospector:wie mijnbouw-

ed'' zonderkosten''(opwisselj;-of
non-aceeptance(non-paymentlyp.van
non-acceptatie(non-betaling);todraw
up a(deedof)-,p.opstellen;toenter
(Iodge,make,putm
*)a -,p.(verzet)
aantekenen, een p. indienen (bij,
with; tegen, against); to exten;
(lev ) -,p.-laten opmaken,p.uit-

the - otour interests,terbehartiging

m end stelsel.
proteetionist znw., protectionist, VOOrstandervan hetbescherm end stelsel;

cdj.,protectionistisch.

proteedve, bçscherm end; - eoat, b.e
laag;- dutiew b.e rechten;- system ,
protectie-,b.stelsel,protectionisme.
proteetor, beschermer, protector; be-

schermingsinrichting,middel (bekle-

dige opsporingen,opsporingsvergunding,omhulselenz.)terbescherming.
ning.
ptotçetoratw protectoraat.
prospeetive, vooruitziend; in uitzicht prote-gé,prote'gé.
zilnde, te verwachten2 aanstaand, protest znw.
, protest,verzet;(bill) >
(wissellprotest;(eaptain's,ship's,sea)
t
oe
koms
t
i
g;
buye
r
(
hc
e
ns
e
e
,
e
t
e.
)
,
-,
z
ee
p.
,
scheeps-, zeeverklaring;
gegadigde, reflectant; - eustom er,
deed of -,p.acte;''no -'' ''- waiveventuële (mogelijke, toekomstige)

kundige opsporingen verricht; ook:
groot speculant.

prospeetus (mp.: -es),prospectus.
prosper,voorspoedhebben,voorspoedig
ziln; gedijen, bloeien, prospereren,
voorultgaan; begunstigen.

brengen; to raise a violent -,heftig
protesteren; under -, onder p.,zie

protestatlon
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provlde
ook supra; - ehargew p.kosten;
talons, aan de verwachti
ng blijken
day,p.dag;fcw,.,(
plechtig)verklaren, te beantwoorden; zie ook case 11:),
betuigen;protesteren,p.aantekenen,
claim bgj,satisfactory! success,e.a.
opkom en (tegen, against); (Xvzcr.
) proven Lveroud-,jur-,monb.ojAmer-j,

protesteren tegen; protesteren (v.
buitenlandsen wissel,vgl.note bj;to
have a Mll-ed.toequse a billto be
-ed,een (buitenl.)wlssel laten pro-

testeren.
protestation,protestatie,betuiging,stellige verklaring;protest.
protester,protesterende;wie een wissel
protesteert of laat protesteren.
protoeol znw., protocol; f
zzœ., p.n opm aken;protocolleren,ten p.brengen.
protoeolize,zie protocol œœ.
prototype, prototype.
protraet,verlengen,rekken;op delange
baan schuiven;op schaaltekenen;of

be
wezen;-field (area),terrein waarop door geologisch onderzoek het
voorkomen van een mineraalin ecqnom isch ontginbare hoeveelheden ls
aangetoopd,(fec#n.)aangetoond terrein (gebled).

ppovenanee.herkomst.
provender, voer, fourage.
provenienee,zie provenance.

proverb,spreçkwoord;they are lax to a
-,theirlaxx
-ty isa -,they are a - for
laxity, hun laksheid is spreekwoor-

delijk,zieookproverbial;topassinto
a -,jpreekwoordelijk worden.
prove
rbial, spreekwoordelijk;they are
-

ly lax, hun laksheid is s.,zie ook
a -ed naturw van langdurigen aardl
they -ed thelrstay forsom e weeks,ziJ
proverb.
rekten hun verblijfnog enigeweken provide c)zorgen voor,bezorgen,ver(bleven nog enigew.langer).
schaffen;voorschrijven,bepalen (v.
protraetion, verlenging, enZ.y zie PrOwqt, contract); voorzien (van,
tract; getalm .
with);zieook provided en providing;
protraetor, graadboog, transporteur,
we are still sufliciently -d for the
hoekm eter.
moment,wijzijn op hetogenblik nog
voldoende voorzien; what has been
protrude, (voorluitsteken (trans. en
d in art.4,hetbepaaldebijart.i;
intrans.j (buiten,beyond);(/fg.)op-

dringen.

protmzeiom (het) (voorluitsteken; uitsteeksel;(/k.) opdringing.
protrusive, (voorlultstekend;voortstotend,-stuwend;(/fg.)oqdringerig.
protlzheranee,uitsteeksel,ultwas,knobbel, uitpuiling.

exeept as -d in clallse 10 of the
present agreem ent? behalve in de
gevallen voorzien ln artikel 10 dezer
oyereenkom st; the purehase m oney
wtllbe -(lby the issue ofa debenture
loan,deaankoopsom zalworden verkregen doorde uitgifte ener obliga-

tielening;zieookcover:1),1aw #),e.a.
puilend;(/fg.) zzch aan hetoogop- b4verbind.,- against,(voorzorgslmaatdringend.
regelen nemen tegen,(zich)dekken
proud, trots (op,of);fier.
tggenè - for, zorgen voor, voorzlen 1n; maatregelen treffen voor;
provable. bewiisbaar.
prove,be
-wi
aant
o
ne
n;
waa
r
m
ake
n
verzorgen; to be -t
l for, ook:
,
jzqn,
staven;blilkenltezijn);verifiëren,de
bezqrgd''zijn;''not -d for'' geen
geldigheid ofechtheid vaststellen van
dekklng'' fop wisselj;the law does
not - 1or sueh eases,de wet voorziet
(een testament);deproefnemen op
nietindergçli
jkegevallen;theprofits,
(een som); (fecAn.)beproeven,probgren,keuren;eenproeftrekkenvan;
alter providing for depreciatlpm
amountto...,dewinst,naafschrijvzng
zTeook proven;- (tobe)riqht(true,
wegens waardevermipdering, beete.), juist (waar enz.) blljken (te
draagt...;thege re> lations - lor the
zijn)@this-shim right (wrong),dit
faetories to work only 45 hours per
bewilst,dathij (onlgelijk hreft; week,dezevoorschriften bepalenldat
oneselfto he...,bewijzenteziln,zich
doen kennen als;- to them that ...,
de fabrieken slechts 15 uur per week
mogen werken; - for oneself, voor
hun bewijzen,dat...;- up to expee-

protuberant, ljtstrkend, -springend,
-

provjded
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prudential

zichzelf zorgen,in zijn eigen onder-

lopigbewijsvanaandeel:-note,sluitnota Lassur.).

huisthouders).
pr
o
viding (that) (zeI#.),zieprovided.
province, provincie, gewest; gebied,

provocatie,watuitlokt(opwekt)(om ,
tot,of).
provoke,(oplwekken,uitlokken,prikkelen (tot,om ,to),aanleidinggeventot;
provoceren,aanzetten,uitdagen,tarten,ergeren;provoking,ookkergerlijk.
provost Lschotl.t,burgemeester.
prow, voorsteven,boeg.
prowl, rondloeren (op buit) Look jig.j.
proximate, naasttbijzijnd,-bijgelegen);
(zd!#.) = approximate; - cause,
naaste(onmiddellijke)oorzaak,causa
proxim a; loss -ly caused hy delay,
schade onmiddelli
jk ontstaan door
vertraging.
proximity,nabijheid;elose-,onmiddellijken.;in elose-to...,dichtbij...;ofblood,(nauwe)bloedverwantschap.
proMm o fafgek-: prox.), (on) the 1st
prox., (op)den 1en van devolgende
m aand.
proxy,getvollmachtigde;volmachtfinz.
tot stemmen); blJ v. uitgebrachte
stem;(zc!#.)procuratiehouder;by -,
bijv.;form of -, volmachtsformu-

houd voorzien;- with,voorzien van,
verstrekken.
provisionm ent,proviandering.
so,beding,voorbehoud,voorwaarprovided (that), mits,op voorwaarde provi
(onder beding, voorbehoud) dat, de;to m ake ita - that ..., als voorw aarde stellen dat ..., under the
indien falthans);- you agree,behouusual -, onder het geWone VOOPdens uw goedkeuring; - always
houd;with a -,onder v.;with the
(always-d)that...(ïncontractenc.#.), be
m et dien verstande, dat ....
that...,onderbeding (voorbehoud),
providenee,vooruitziendheid,voorzorg;
met dien verstande, dat ....
spaarzaamheid.
provisory, conditioneel;provisorisch.
oeation, uitdaging,tarting? provoprovident, voortuitlziend,zorg-,spaar- prov
catie;on the slightest o biJ de gezaam ;- hank,spaarkas'
,- fund,voorzienings-, ondersteuningsfonds'
,ringstq aanleiding.
institutions,voorzienings-,ondersteu- provoeative adj., uitlokkend, pri
kkeningsfondsen;- reserve fund,buitenlend, uitdagend, tartend, PrOVOCegewonereservei- Soeiety,ziefriendly.
rend;- agent,agentprovocateur;to
provideryverzorger;verschaffer;leveranbe - of,ultlokken,opwekken,prikkecier; general (universal) -s, waren- 1en tot; znw.. aanleiding, prikkel,

departem ent, ressort, sfeer, am bt,
vak; the -s, de ,,provincie'', het

platteland; it is not within (it is
outside)my -,het valt buiten mijn
sfeer (ressort),behoortniettot mijn
gebied,ligtnietop mijn weg.
provineialadj.,provinciaal,gewestelijk;
bank, provinciebank; - town,
p.stad;znw.,provinciaal,buitenm an.
provision ZnW., Voorzielling, VO0rZOrg

(-smaatregel);voorschrift, bepaling
(v.wet,contract);verschaffing;dekking,fonds;-s,victualiën,eetwaren,
proviand;the - ofadditionalfaem tles

forrepairs,hetvoorzienin (verschaffenvan)nogmeergelegenheidtothet
verrichten van herstelllngen;to m ake
-s, (voorzorgslmaatregelen treffen
(tegen, against), voorzleningen treffen (voor,for);to make - for, ookl

zorgen voor,voorzien in;- hasbeen
m adeforthisby seetion 15 oftheAet,
hierin voorzietart.15 dezerw et;- of
lier; - holder,houder ener v.
w ork, werkverschaffing; - dealer prudenee, voorzichtigheid, enz., zie
udent;for-'sake,voorzichtigheids(merehant), victualiënhandelaar, pr
halve;the - or imprudence of...,het
groothandelaar in delicatessen; packer,fabrikantvan verduurzaam de
al of niet raadzam e van ....
levensmiddelen; - trade, handel in prudent,voor-,om zichtig,bedachtzaam ,
verstyndig,beleidvol.
victualiën (delicatessen); zie ook

temporary adj.;ww., provianderen. prudentialc#j.,voorzichtig,verstandig,
door voorzichtigheid geboden;lrom
- considerations(motives),voorzicheertifieate (receipt), recepis, voor-

provisional, voorlopig, provisioneel; -
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Prlm e
tigheidshalve, uit voorzichtigheid;
znw., -s, voorzichtigheidsm aatregelen,-overwegingen.
prune 1,pruimedant,gedroogde pruim ;

prune (kleur).
pruneII,(belsnoeien Look:- down)(ook
fig.j;- away(off),wegsnoeien;-dof
allsuperfluities,van iedere overtolligheidll
ont
enoo
of
k pruning.
prune
ay
stdaan;
erkezijzi
de
wollen stofvoor
damesschoenen;zie ook leather c).
prunello,prunel:fijnesoort gedroogde
pruim .
pruner,zie pruning knife;ook'
.snoeier.
pruning, - hook, snoeihaak, -m es; knifw s.mes; - shears? s.schaar.

Prussiam - blue, Berlilns (Pruisisch)
blauw ; - potash, bloedloogzout.
prus
siate, blauwzuurzout (red) - of
potash,rood bloedloogzout;yellow ofyotash,geelb.
prussxe aeid,blauw-,Pruisisch zuur.
pry, gluren, snuffelen; - about, rond-

snuffelen;- into,zijn neussteken in,
snuffelen (neuzen)in.

pseudo, pseudo, vals, onecht; -nrm ,
pseudoniem , schuilnaam ; -nym ity.
pseudonim iteit; -nym ous, pseudo-

niem , onder een schuilnaam (geschreven).

psyehological,psychologisch;- m om ent,
p. m om ent.

publie c)c#j.,openbaar,publiek,algem een; lands-.-, staats-.-, volks-.-; to
heeo
baa
rm
heeid-, openbaar worden,rucht-

kri
jgen;to make -,o.(bekend) maken,openbaarheid (ruchtbaarheid)geven aan;-ly,ooklin het
openbaar (publiek); --spirited, met

publieity
the - ear:hetpubliek ter ore kom en;
- expendzture,staatsuitgaven;at the

- expense (cost,eharge),op staats-

kosten, op kosten van den Staat;
- f
unetionary, landsdienaar,staatsam btenaar; - funds, staatsgelden;
ook = - securities;the - good, het

algemeen welzijn; - health, volksFezondheid; - house, herberg; mc@me, Zie 'w reVenl10(S); - laW,

publiek recht;- liability,zieliability;
- l
iability insuranee,zie third party;
- I
oam openbare lening;- m an,wie
een openbaar am bt bekleed; the mind,ziex,opinion; - notiee, opçnbare bekendm aking;to give - notice
of,ter algem ene kennis brengen; to
hold a - office, een o. am bt be-

kleden; officer, rijksambtenaar;
- opinion,de o.e (publieke)mening;
(opposed to) - poliey,(instrijd met)
deo.eorde (ofgoedezeden);- property,staatseigendom ; - protest, o.
protest; - revenuets),staatsinkomsten;- sale,(o.e)verkoping.veiling;
- saleroom s,venduhuis;- seeurities,
staatsfondsen; - servant,zie x' offi-

cer;- tender, (o.e)aanbesteding;(a
matter of) - utility,(een zaak vyn)
algemeen(0.)nut;-utilitycompanies
LAmer.: eor
porrat
ions
), - utilities,
openbar
ove
hes
iha
dsdrijven;e,
- ut
ility
r,esg
,emeentebe- utilities,
aandelen van o.e bedri
jven;- weal,
zie x'good; - works,o.e werken;zie
ook authority,carrier?exchequer,eye

c1), favour c1), hollday, ledger 1,
nuisance, prosecutor, purse, resort
AnW.,schoollca),service c),wealth,

gem eenschapszin; znw., publiek;
e.a.
the general -, the - at Iarge, het publieation,openbaarmaking,enz.,zie
publish;publicatie,uitgave;uitgave
grote p.;in -,in het openbaar(pu-

(v.blad);zieooklistc)en pre-publication; - priew prijs in den boekhandel,winkelprijs.
verkopen; - bank, staatsbankinstel- publieist,schri
jveroverhetvolkenrecht;
ling; the - bin, de y,staatsruif''; dagbl
a
ds
c
hr
ijver.
huilding,rijks-,openbaar gebouw;- publieity,publiciteit,openbaarheid,al-

bliek).
b4 metznw.,to sellhy - auetlon, bij
opbod (in het openbaar, publiek)

eonveyance,openbaarvervoerm iddel;
- debt
,staats-.nationale schuld; Mdeposits''! het bedrag der deposito's
van publleke licham en op den weekstaat van de ''Bank of England'';in
the - ear,in hetopenbaar;to eom eto

gem ene bekendheid, ruchtbaarheid;
openbaarmaking; reclame; no -1,
strenge discretie!;to give - to,openbaarheid enz.geven aan;- ageney,
publiciteits-,reclam ebureau;- agent,
reclam e-agent; - departm ent, r.-a12

publish
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pull
deling; .
- m anager, r.chef, chef der
jagen (op veiling); -ing advertiser.afdeling.
m ent, schreeuwerlge reclam e;- out,

publish, openbaar (bekend, publiek, uitblazen (v.rook enz.);- up (out),
ruchtbaar) maken, publiceren; alt
opblazen, (doen) opzwellen, bol
kondigen; publiceren, ui
tgeven (v.
(doen) staan.
boeken, verslagen enz.
);(x4mdr.) in pulfer,snoever;reclamemaker;opjager
omloop brengen (v.valsbankpapier);
(op veiling).
zieook publishing;to be -ed,ook:uit- puffery, reclame(makeri
j).
komen,verschijnen (v.boeken enz.); puffy, opgeblazen (qok jig.t, bombasjust -ed, juist verschenen; -ed by
tisch,rrclameachtlg.
Jordan & Sons, uitgave van J.
pug 1, klelne rangeerlocomotief.
puhlishable, geschikt voor publicatie pug11znw.
,(geknede)klei,leem;-mill,
kneed-, m ortelm olen; ww., kneden;
(openbaarmaking).
publisher?bekendm aker.enz.,zie pubopvullen metleem,zyagselenz.
lish;ultgever; tdrzzer.ookb = news- pugnacpouw strijdzuchtlg,twistziek.
paper owner; -s' remainderw fonds- pugnaei
ty,strijdzuchttigheid).
restanten fboekhandelj.
puisne (jur.),jonger,van laterendatum
publ
ishing, - business,uitgeverszaak,
(dan,to),van lageren rang;zie ook
maatschappij;-firm,u.flrma,-zaak, mortgage c).
bedrijf;- house(establighment),u.- pull c) œœ., rukken, trekken (aan),
zaak;- ri<htts),recht van uitgave, scheuren; plukken (v. vruchten);
auteursrecht;- trade,u.bedrijf.
fdrukk.j trekken (v.proef),afdrukpuee,donker-,roodbruin,pucg.
ken; ontharen (v. huiden); roeien,
pucker ww.,(doen)kreuken,rlmpelen, ge
roeid worden (door);how itisthat
plooien,samentrekken Look: - up); so m any businesgIettersfailto hoe
znw., rim pel, plooi; to be in a het kom t, dat zoveel zakenbrieven
fgemeenz.j,gejaagd (geagiteerd)zijn. nigt ,,trekken'';-ed ligw fijne tafelpuekery, geplooid, rim pelig, kreukelig.
viggen; - the strlngs (wires) (/fg.),
pud, zie pood.
aandetouwtjestrekken;zieookwirepuller en wire-pulling;- about, om-,
puddening,zie pudding Lscheepv.).
puddinw pudding; beuling; (scheepv.)
overhoop halen,rpw behandelen;r
o
er
i
ng,
s
t
oot
kus
s
e
n,
wr
i
j
f
wo
r
s
t
;
apart (asunder),u1t elkander (stuk)
the prool of the - is ln the eatinw
trekken; - at, trekken enz.aan; doorhetgebruik leertmen dedingen
baek (/fg.), achteruitzetten; --baek
beoordelen,ondervinding is de beste
(zaœ.),tegenslag,beletsel,remtmende
leernzeesteres.
invloed),hinderpaal;- dowm neerPudding Lane,straat in Londen waarin
trekken,neerhalen (ook/ïg.),omverveel bekende fruitm akelaars geveshalen,afbreken Lookjig.j,slopen (v.
tigd zijn.
huizen);drukken (/fg.en v.prijzen);
puddle znw-, (
modderlpoel,plas;(/fg.)
(doen)aftakelen;tosellahouseto be
-ed dowm een huis voorafbraak verpoel;war-,knoeiboel;vulklei (voor
waterdichtebekledingen);ww.,plaskopen;- ixl, intrekken; (/fg.) zich
sen, knoeien, modderen (ook /fg.); m atigen,inhouden;- off,af-,uittrekbem odderen, m odderig m aken, beken; fdrukk.j afdrukken; Lgemeenz.j
gaan strijken met (winst,prijs);bezoedelen;poedelen (v.ijzer))metvulkleiwaterdicht maken;-d kom poehalen (v.overwinning);- itotf,het
delijzer;puddling furnace,p.oven.
hem leveren (klaarspelen); zie ook
puddly,vo1plassen;modderig.
event;- out,(er)uittrekken;hetstapulfznw.,wlndstoot;poederkwast(ook: tion verlaten (v. trein); (/fg.) zich
terugtrekken; - out of the fire, uit
powder -);bombast;- box,poederdoos;-paragraph,reclame-artikel(in
het vuur halen (ook jig.j; - round
courant);ww.,puffen,blazen;snoe(through),erzich doorheen slaan,er
vendereclamemaken (voor),opvijzedoorheen (bovenop)helpen,er (welen,-hemelen(ook:-up);denprijsopder) bovenop komen (brengen); -
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pumpability
pullet
the business through, dr zaak tot pulsation,kloppi
ng,polsslag (ook jig.);

standbrengen (erdoorkrilgen);-the
Lelectr.jpulsatir,stroomstoot.
door to, de deur dichttrekken; - to pulsator, (
erts-,dlamant-lschudzeef.
piqees,uit elkander (stuk) trekken; pulsatory,kloppend,slyg...,trillings...;
e
ur
r
e
nt
, zie pulsatlng current.
(/zg.)afmaken,-breken (v.pel'
soon,
boekenz.);-together,hetmetelkan- pulse 1,peulvruchtlen).
derkunnen vinden;sam engaan,-wer- pulse 11 znw.
,polstslag).klopping (ook
ken;- oneselftogether,zich verm anjig.j; (clcc/r.)stroomstoot;to feela
nen;- up,optrekken,-halen,-hijsen; person's -, iem and den pols voelen
uittrekken;(doen)stoppen,stilstaan,
fookJïg.),hem polsen;œœ.,ziepulsate.
-houden,t
otstaan brengen (komen), pulseless (/ïg.),leven-,gevoelloos.
pul
som eter, pulsom eter.
tegenhouden;(/fg.)remmen,intomen;
onder handen nemen,op zijn plaats pultaerous, Papperig.
vemzahle,tot poeder te malen,enz.,
zetten;m-up (znœ.),(het)stilhouden; pul
zie pulverize.
stop-, pleisterplaats;zie ook crow eh
pulverization, verm aling tot poeder,
root 1c).
enz.,zze pulverize;pulverisering.
bjznw.,ruk,trek;(het) trekkrn;(fnz. pul
verizator, pluverisator, verstuzver.
Amer.jvoordeel;(gemeenzLjlnvloed:
pulverize,totpoeder malen (stampen,
f
Ame
r
)
kr
ui
wag
e
n,
pr
ot
e
c
t
l
e;
(
r
(
uz
h)
- L
drukk.),eerste(vuile)proef,afdruk
stoten,wrijven),fijnstampen,-wrijven,pulveriseren;(doen)verstuiven;
(-je);ooklzetsel;(gemecnz.uff#r.:)itis
otqoeder(stof,gruis)wordeln;
(fig.j
a hard tstifflo hetiseenhelesjouw; t
vernletigen, verm orzelen; -t
wood,
to havethe -of (against, over) one,
houtmeel.
iemand de baaszijn,een voorsprong
op hem hebben,ietsop hem voorheb- pulverous,poederachtiq.
rerulent,poederig,llcht tot poeder
ben;to have a - on (with)a persom pul
invlord (vat)op (bij)iemand hebben. ulteenvallend; bepoederd.
pullet,Jonge kip.
pumieeznw.,puimsteen Look:--stqne);
pulley znw.,katrol,takel,(riemlschijf; ww., (aflpuimen, schuren (wrilven)
m et P.
fyst (loose) -, vaste (losse, vrije)
rlemjchijf; - bloek? takelblok;ww., pump Ic)znw.,pomp;p.slag;(/ïg.)(het)
ophilsenmet(voorzlenvan)takelenz. uithoren; uithoorder; œœ., pom pen
Ltrans.en fnlrcna.),ver-,leeg-,uitpullieate,(stofvoor)gekleurdezakdoek.
pompen;(/fg.) uithoren,-vragen; Pullman (ear), Pullmanwagen: salonrijtuig,slaapwagen.
d
ry, droogpompen; (/M.,gemeenz.j
pull-over, pull-over: trui.
geheeluithoren;- out,ultpom pen;pullulate, uitlopen, uit-, ontspruiten;

a geeret outol a persom iem and eea

geheim ontwringen;- up,naarboven
(/fg.)krioelen,wemelen,tieren.
pulp znw.,weke.zachte m assa; moes;
pompen;oppompen (v.rijwiel,band
enz.);-*
m g engine (station),pompvlees (v. vruchten);pulp:gemalen
mac
hi
ne
(-statlon).
houtvezels,papierbrij,-pap;œœ.,tot
pulp enz.maken (worden);ontbolste- bjsamenst.,- barrel,Zze - cylinder; br
akw
po
m pzwengel; - eylinder,
ren (v.koffiebessen); -ting) engine
p.cilinder, -buis; - dale Lscheepv.j,
(maehine, mill), hollander, roerbak
p.daal; - gear, p.toestel; - handle,
fpapierfabr.j;pulpmclen.
p.slinger, -zwengel; - lever, zie pulper, zie pulpting) engine; koffieontbolsterm achine.
br
ake; -man (scheepv.j, pomper,
p.m an; - piston, p.zuiger; - rod,
pulpify, tot pulp enz. maken, vgl.
pulp œœ.
p.stang, zuigerstang (v. pomp); pulpous,pulpy,week,zacht,pappig.
valve, p.klep; - water, p-water; well,p.wel.
pulsate,kloppen,slaan (v.pols enz.en
fig.t;trillen,pulseren (elcc/r.);schud- pump II, pump: avond-tdans-lschoen
den (v. erts, diamant); pulsating
(zondrr sluiting).
pum pabm tb verpom pbaarheid.
current, pulserende stroom .

pum pable
pumpablw verpom pbaar.
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purehase
punishahle, strafbaar.
pumpage, (binnen zekeren tiid) ge- punishm ent,straf,bestraffing.
pom pte hoeveelheid.
punitlve, punitory, straffend, straf...;
pumper,pomper;pom ptoestel;tx
zie ook sanction znw.
4md
rl
petroleumbron waaruit de petr.ge- punnetpspanen mandje.
puntznw.,platboom deschuit,vlet;f
zpm ,,
pompt wordt.
pumpkm , pom poen.
voortbomen (v.schuit);daarin verpun znw., woordspeling; fJzœ., een w .
Voeren .

maken (op,on,upon),

punter Lbeurst.j,dagspeculant.

puneh I ZTtW.,POIIS, doorslag,drevel; punty, punteerstang.
pons-,kniptang (ook:- pliers);stem - punp klein,nietig,zwak.
pe
l,patrijs;fgemeenz.oj Amer.jfut,
l, leerlinq;volontair; (jur.)pupil.
pit;œfc.,ponsen,doorslaan;-ed,ookl pupi
pupiltllage,mlnderjarig-,onmondlgheid

metgaatjes;-edcard,ponskaart'
,-ed
Look jf&.); leertijd'
,to serve -, a1s
volontalr dienen.
hole,p.gat;- tiekets,kaartjes knippen, vgl.clip f
'
f7œ.;- in (out), (met Pupiltllarity (
jur.),hetpupilzijn.
een pons) inslaan (uitdrijven), in- pupi
ltpa
ry,mlnderjarigheids-.-,van een
pupl
l
.
(uit-lponsen; -ing machine (pressly
p.m achine.
PuPPet,m arionet(ook fig.).
puneh II,PXZCh' howl, p.kom .
purhlind,bijziende;(jig.jkortzichtig.
puneheom paal,stut,mijnstut;(veroud.j purchasablw tekoop,verkrijgbaar.
groot vat; (zc!#.):zie punch l znw. purehase c,)znw.,koop,aan-,verkoop,
puneher,ponser;prlem ;ook = punchaanschaffing; (het) gekochte; vering m achine (press).
we
rving (jur.,tegenst.:erving);aanpunetilio,overdreven nauwgezetheid of
grijpingspunt, houvast, steun, vat
vormeli
jkheid; nietige kwestie van
Look fig.j;hefkracht;Lscheepv.jgijn,
talie;to m ake a -,een koop sluiten,
vorm ;to stand on -(s),overdreven
iets kopen; wanted to -, te koop
nauwgezet (vormelijk) zijn.
pundilious, overdreven nauwgezet of
gevraagd;to sellat 30 years' -,vervormeli
jk (op het punt van, of); kopen tegen een som,gelijk aan 30
ook: spitsvondig.
jaren opbrengst (pacht,huur);eonpundiliousness, vgl. punctilious.
trad of -, koopcontract;term s of -,
pundual, stipt (op tijd), punctueel; k.voorwaarden; - and sale, (aanlkoop en verkoop; - 1or future
(veroud.jnauwkeurig,precles,nauwgezet; - totheminutettosehedule),
delivery, forward -, k. op termijn
preciesop tijd,oq de minuut af.
(latere levering);- on eredit(term),
punetuality, stiptheld, enz.,zie punck. op crediet;zie ook acquire, hire
tual;punctualiteit.
znw-,in b).
punetuate, interpuncteren, leestekens bt ww., kopen (
van, from,o1); aan-,
inkopen, aanschaffen; verwerven
plaatsen (in); onderbreken (v..toespraak; door, with); Lminder Juist)
(jur.,tegenst.:erven);(jig.jkopen,veraccentuëren,krachtbijzetten.
werven,behalen;(oplheffen,lichten;
punetuation, interpunctie, punctuatie;
(scheepv.j(oplwinden,takelen,lichten
m ark, leesteken.
(v.anker);zieook purchasing'
,- on
punetum ,punt,stip,punctum .
credit,ete.,ziec);- out,af-,uitkopen;vgl. buy.
pune
l ture znw.,prik,gaatje,punctuur,
ek (in rijwiel- of autoband); ww., c)samenst. - assoelatiom inkoopvereni(doorlprikken;een lek krijgen (van, ging; - book, i.boek; - deed, koopin,band);-d tire,lekke band.
acte,-contract;-(s)ledger,crediteupungeney,scherpheid,enz.,ziepungent.
rengrootboek;-money,k.penningen,
-pri
ls,k.-,aankoopsom ;overnemingspunF
b ent, scherp, bijtend Logk /fg.),
ltter; pikant; scherp, prlkkelend,
s
o
m
;- note,k.briefje;-priee,k.som ,
doordringend (v.smaak,geur).
prijs#inkoopprijs'
1overnemingssom ;
- value, aankoop-, aanschaffingspunish, (belstraffen.

purehaser
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PMKP(lse
w aarde; ook = surrender value; zie
purperen;znw.,purqer,-kleur,-verf;
-s, p.tinten;ziekte ln tarwe; - red,
ook sample ca).
purehaser,koper,aankoper,(aflnemer; p.rood; w(v., purperen, p.kleurig

-s#assoeiation,z?
;e purchase c);vgl.

maken (worden).

buyer.
purplish,purplp purperachtig.
purehasing, - department,inkoopafde- purport znw., lnhoud, zin, betekenis;
strekking,bedoeling;ww.,inhouden,
ling; - office, i.bureau; - power,
behelzen, bedoelen, de strekking
koopkracht;vgl.buying.
bben;voorgeven,beweren;a letter
pure, zuiver;echt,onvervalst fook v. he
-i
ng that...,een briefwaarin hetheet,
voedingsmiddelen enz.);zuiver, onvermengd,onversneden;zuiver,loudat...;a letter -ing to be written by
ter,puur;-ly speculative,zuiverspeyou (to eontain your decision),een
culatief;...- and sim plw louter,zuibriefwelkedooruzouzijngeschreven

(uw besluitzou bevatten).
ve
r,niets anders (meer of minder)
dan, ,,pur et sim ple''; - aleohol, purportless, zinloos.
be
do
ing;
,doelteinde),oogmerk,
zuiverealcohol;- sllk,zuiver (puur) pur
po
seel
c1
)znw.
toeleg, opzet; -ly, opzetz
i
j
de
.
pureness, zuiverheid,enz.,zie pure.
telijk;to answerthe -,aan hetdoel
purgatiom zuivering'
,purgatie.
beantwoorden,doelmatig zijn, kunPurgative adJ'
., zuiverend'
, purgerend;
nen dienen;itanswersno -,hetdient
znw.,zuiverend m iddel'
,purgeerm idtot niets;to attain one's -,zijn d.
del, purgatief.
bereiken;to effeet one's -, zijn d.
purgatory? zuiverend.
verwezenlijken;to havea - in view,
purge,zulveren,reinigen (ook fig.;van, een d. beogen; the - intended, het
beoogded.;toservethe(no) -,zieto
of, from); uitwissen, verwijderen
(ook fig., oo/t: - away, off, out); ans
werthe (no)-;nouseful(helpful)
- i
sservedby(in)...ing,itwouldserve
(techn.)spuien'
,-(oneself) of suspieion,(zich)vanverdenking zuiveren; no useful - to ...,het heeftgeen zin
purging nut, purgeernoot; - salt,
(nut),hetdientnergenstOeom...;to
serve the - of!dienst doen als;when

Engels zout.
purifieatiom zuivering,enz.,zie purify.
it has served its -, ook:na gebruik;
purificatory, zuiverend,reinigend, louzie ook failof,presentlè),strength,
terend, zuiverings....
suit 11; - novel,zie ca).
purifier,zuiveraar,reiniger,
'zuiverings- ca)metvoorz.,forthe- of.
..ing,m ethet
m iddel,-toestel.
doel om ,ten einde;for this -, voor
ditd.;te dien einde,hiertoe;forthat
purify,zuiveren,reinigen,louteren (ook
voor dat d.;m et dat d., te dien
/4., van, o1, from); klaren (v. -,
einde,daartoe;to haveforits- ...,ten
sulker, wi
jn enz.); zuiver (helder)

worden,(zich)klaren;ftechn.)louteren;Ltechn.)afschuimen.

purity, zuiverheid,reinheid.
purl I znw., goud- of zilverboordsel,

cantilletwerk),gestikte rand; lusje,

picot;averechts breiwerk;ww.,boorden,m etcantille afzetten;picoteren;
averechts breien.
purl11 f
lzçf7.,kabbelen;znw.,kabbeling.

purlieu (gew.?zze.),gebied,grens,zoom,
omtrek,buitenkant(ookfig.);achterbuurt.
purlin, dak-,dwarsbalk,gording.
purloin, kapen,stelen.
purloiner, kaper.

purple adJ'., purpertrood), p.kleurig,

d.hebben;madeforthe-,opzettelijk
daarvoor gemaakt (ingericht); for
advertising -s, voor reclametdoeleinden); for one's own -,ten eigen
bate;fora special-,voor(met)een
bepaald d.; for what -, waartoe;
for -s oftaxation,voorbelastingdoel-

einden;of(set,deliberate)-,voorbedachtelijk;zie ook presentl:);on -,
metopzet,opzettelijk;on - that...,
opdat;tothe > ad rem ,van pas,ter
zakedienende; doeltreffend;to good

(
some) -, met succes, niet tevergeefs,terdege;to little -,metweinig
succes; to lusty -, duchtig, uit alle
m acht; to no -, vergeefs, zonder

purposeful
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p'tsh
resultaat; onnodigl
erwijze); to be pursuer, vervolger? enz., zie pursue;
to n@ ook:zi
fJ'
ur.,inz.Scltotl.b
)eiser.
jn d.m issen,nergens
toe dienen;novelwith a -,tendenz- pursui
t, vervolging;(het)streven,narom an;zieookapplyto,singlec),e.a.
jagen (naar, van, of); jacht (op,

of); one's -s, iemands bezigheden,
bt f<7fJ7., zich Voornenaen, Voornem ens
arbeid,studiën enz.;in - of, vervol(van plan)zijn;I - (gcœ.:propose)
gend;najagend,nastrevend;in - ol
ealling (to eall,a eall) on them next
week, ik stel mij voor,hun de volone's aim (objeet),zijn doelnastregende week een bezoek te brengen.
vend,bij het nastreven van zijn d.
purposeful,een bepaaldte)doel(bedoe- purvey,leveren,verschaffen (v.levensmiddelen);- for,provianderen.
ling)hebbende;doelbewust,meteen
vast doelvoor ogen;opzettelijk.
purveyanee, levering, verschaffing (v.
purposeless, doelloos.
levensmiddelen),proviandering.
purveyor,bezorger?verschaffer,leveranpurposive,zie purposeful.
purpurim purpurine: purperkleurstof
c
ier(v.levensmlddelen,diners enz.);
to the Court(the King,the Royal
(uit meekrap).
pursw brurs Look fig.j,buidel,porteHousehold, ete.), hofleverancier;zie
m onnale;the eom mon -,de gem eenook appointmenten warrant c).
sçhappeli
jke beurs; heavy (long; purviem bepalingen (v. wet, na de
considerans), inhoud, strekking (v.
light)-,goedgevulde(schrale)b.;the
publle-,deschatkist;zieookdipww-,
wet,document);gebied,terrein,sfeer,
line bj,sow l;- bearer,thesaurler;kade
r,omvang,bereik;gezichttsveld,
net, zaknet; - pride, geldtrots; -kring) fook fig.j.
proud,trots op zijn geld; - selnw push c?).ww.,stoten,duwen,dringen,
groot zaknet;- strino ,koorden van
schulvenà op-, voortduwen; (aan-,
de beurs; to hold the - strings, de
voortldrilven,aanzetten (ook:- on;
koorden der b.in handen hebben;to
tot,to);(krachtig)bevorderen,voortloosen the - strings, in de b.tasten;
helpen, doorzetten, pousseren fook:
- on);zie ook pushing;- one hard
t
o
t
i
ght
e
n
(
ke
e
p
a
t
i
ght
ha
nd
o
n)
t
he
- strings, de koorden der b.aanha(
one'sadvantage,ete.),zie press1:1);
len,dehand op den zak houden.
too lar,tevçr(doorldrijveni- (the
saleol)an article,een artikel pouspxzrser,administrateur (aan boord van
seren (er inwerken);- one's elaim,
een schip).
purslane, postelein.
aan zijn eis kracht (klem)bijzetten;
- one's lortunets), zijn fortuin bepursuanee, (het) nastreyen (v. doel,
proeven; - the sale, den verkoop
P1an enz.); voortzqttlng; ln - ol,
(afzet) bevorderen (uitbreiden); zngevglge,nayraanleldingvan,krachone's way, zich een weg banen;ook
tens(lnstructlej,wet,overernkomst);
in - of that aim , ter berezking van
= 'w oneselfforward (ca).
dat doel.
ca)
verbind.,- away,wegduwen;-baek,
terugduwen,-drzngen;- dowm neerpursuant,- to, overegnkomstig,ingevolge, krachtens (lnstructies, wet, duwen,-drukken;- (a person) for
payment,eteu tp he (hard) -e4 for
overeenkomst.)
y,funds, tz
*me, zie press Iha);
pursue,vervolgen,voortzetten (ook v. mone
- f
orward,voortmaken,haastm aken
onderzoek enz.);nastreven (v.doel
(met); (iemand) pousseren, voortenz.);najagen fookk- alter);volgen
helpen;- oneselllorwapd, zich naar
(v. weg,gedragslijn,methode, stelren (op den voorgrond) dringen,
sel),zie ook course c), b),c); be-, vo
ich pousseren; - off, afzetten,
uitoefenen (v.bedrijf,beroep,studie); -zduwe
n, -stoten; van wal steken
fschotl.jur.ookj vervolgen; voort-,
Lgemeenz. ook /ïg.); van de hand
verder gaan; - one's point, blijven
aandringen, aanhouden; - the gubzetten,opruimen (v.goederen);- on,
voortduwen;voortgaan;bevorderen,
jeet, verder op de zaak doorgaan;
zie ook active.
pousseren, aanzetten enz., vlg.c,);

pushful
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voortgang m aken met;bpspoedigen;
s
t
r
oo
i
e
n
(
v.
l
e
uge
n
enz
.
)
;
(
z
c
!
#.
)
in
ook= - forward;- the m ain line on to
ongelegenheid brengen, derangeren,
X.çspoorw.j,dehoofdlijndoortrekken
yan zijn stuk brengen;- aeross (the
tot X ; - on with! doorgaan met;
river),(derivier)overzetten;ook= voortmaken m et;zïe ook ew upon; one overthem ;- asidw opzi
j zetten

out, (voorluitsteken; uitlopen (v.
pl
anten),schieten (v.wortels);aeape
-es outinto the sea,een kaap steekt
irl zee uit; - through, doorzetten,

drijven,tOt een einde brengen;zie
ook background,extremeb),extremity;- up,Op-,naarboven duwen;prlees up, - up priees, de prijzen
(koersen) Opdrijven; - something
upon a persom iem and ietsopdringen.
bj znw., stoot, duw (ook jig.); druk,
drang,crisisqprotectie;energie,ambitie, activlteit, voortvarendheid,
stuwkracht, j,push''; Ltelegr.) toets;
ook = - button; to give one a -,
i
emand een zetje geven (ook jig.);
to give one the -, iem and de bons
(zijn congé) geven; to make a -,
een krachtige poging doen, al zijn
krachten inspannen (om, to; tot,
voor,terberelking van,for);at a>
in geval van nood, als het m oet;at
a (one) -, ineens,in één slag; to
hring (put) things to the (Iast) -,
de zaken tot het uiterste drijven;
-

Look jig.j,terzijdeleggen,opbergen;
van de hand wijzen; - at, stellen
(bepalen,schatten)op;- away,wegleggen,weg-,opbergen;opzij leggen
(v.geld); - baek, achteruit-,terugzetten (v.uurwerken/ïg.),vertragen;
opeenlateruurstellen;wederop zijn
plaatszetten (leggen);naardehaven
t
erugkeren (00à:- haek into port);
baeor
ket
% terugkeren naar (haven);
- bef
, voorleggen;- ...before ...,
stellen boven ..., ... hoger stellen
dan ...; - a m atter elearly belore a
...

person, iemand eçn zaak duideli
jk
voorstellen; - behin; one,ter zijde
leggen,naastzich neerleggen (/ïg.);by,opzijleggen,overleggen (v.geld),
wegleggen;ter zijdeleggen,voorbijgaan,negéren;af-,van de hand wijzen;(iemand)afschepen;-hyhallthe
quantity fornextseason,dehelftvoor
het volgend seizoen bfwaren;zie ook
rainy; - down, neerleggen,-zetten,
-draai
en; neerschri
jven, optekenen;

put a,) fcçf
,., Dtten,stellen,plaatsen,

onderdrukken, bedwingen (v. opstandenz.ltdenkopindrukken,tegengaan (v.mzsbruiken enz.),afschaffen
(v. luxe); een toontje lager doen
zingen;Ldrukk.jin kleinelettersoverzetten; - down a well, een boring
aanzetten(petr.winningj;-onedown
foran amountof...,iemand (op een
intekenlijst)noteren vooreen bedrag
van...;- down at,stellen (schatten)
op;- downlor(as),houden(aanzien)

(beurst.)leveren,vgl.- onenb);well-,
goed gezegd;-ting itmildly (strongly), op zijn zachtst (sterk) uitgedr
ukt; to put it briefly (shortly),
shortly -, in het kort, om het k.
uit tç drukken,kortom ; their way
of-ting things,de wijze waarop zIJ
zich uitdrukken (de zaken voorstellen); zieook case 11:),question cz),
right c1),e.a.
ca)verbind.,- about,wenden (v.schip),
overstag (doen) gaan; uit-, rond-

heid toeschrijven;zieook footc1) en
name c,); - forth. inspannen, aanqenden (v.kracht,pogingl
,;uitvaardlgen;uitgeven,doen verschijnen (v.
boek enz.);opperen,te berde brengen, uiten (v. mening,theorie,onderstelling enz.); uitlopen (v.planten); - forward, opperen (v. Idee,
voorstel), naar voren (ter tafel, te

when it com es to the -, wanneer
het er op aankom t;- button.druk-

knop;- cart(Xmer.),handkar;- pin
(Wz?zer.),zie drawing pin.
push#ul Lgemeenz.t,ziepushing.
pus
hing,stotend,enz.,ziepush c1);ondernem end, vooruitstrevend, voortvarend, actief, flink, doortastend,
energiek;ook: ,,streberisch''.
leggen; steken, bergen; uitdrukken,
zeggen, onder w oorden brengen;

Engels H andelswoordenboek

voor; - down in writing, op schrift
brengen; - it down to a person's
aeeount, het op iem ands rekening
stellen Look jig.j; - down to one's
ignoranee, aan iemands onwetend-
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berde)brengen;verkondigen (v.theorie, mening); indienen (v.reclame,
vordering); stellen (v. motie); ook:
vooruitzetten, vervroegen; bevorderen; - oneself lorward, zich op den
voorgrond plaatsen; - forward a%

uitgeven voor (a1s);he could not from him thethought of...,hij kon
de gedachte ...niet van zich afzetten; - in, zetten in, (er)inzetten
enz., (er.
) invoegen,-lassen; er bijdoen (aan toevoegen);indienen (v.
eis, vordering, document); (laten)
aanleggen (v.electr.licht enz.);inzetten (op verkoping);binnenlopen
(v.schipj;(gemednz.)verblijven,doorbrengen,besteden (v.tijd);inbrengen (v.kapitaal); - one in funds,
iem and van dekking voorzien,fonds
fourneren; - in hand, in bewerking

(terhand)nemen (v.orders,reparaties);-ln alew hourswritingletters,
een paar uren besteden (bezig zijn
m et)hetschrijvenvanbrieven;-ina
word,een woordje meespreken;ook:
er een w.tussenkrijgen;- in a word
for,eengoedwoordjedoen voor;- in
writinpzfe- down;-inlorfgemeenz.j,
(medeldingen naar,zich aanmelden
(opgeven)voor.zichcandidaatstellen
VOOr; ZW
@ ook appearance, broker,
execution,mind cz),orderc:),plea,
e.a.; - into, doen (pakken) in; a
eertaln ymount ol rork had alrpady
been -into thespeexalcasesreymr
-ed,
aan dejpeciale klstenwelke hlervoor
nodig znn was alenig werk verricht;
- one'smonèy into,zijn geld steken
in;- land into turnipw wheat, eteu
lahd m et rapen, tarwe enz. bebouwen; - into words, onder woorden brengen; - an order into work,

zie - to work; zie ook effect 1ca),
execution,hand cs),operation,play
bj, port 1c), print c), shade c),
shape :), trade ca),use ca), e.a.;
- oll, uitstellen,yerschuiven,op de
lange baan schulven, dralen m et;
afzqggen, -schrijven; afschepeny
paazen (met,with);uitdoen, -trekken (v. kleding); van wal (doen)
steken, zee kzezen; een tegenzin
krijqen in;he was not to he - off,
hijlletzich nietafschepen;- o11as

.
put

(for), uitgeven voor; - of1 from,
afbrengen (weerhoyden) van; we
were - off eonsidemng its purehase
owing to the high eost,wegens den

hogen prijsmoestenwijvan den aankoop afzien; - a thing off upon a
person, iem and iets aansmeren; -

off with fair (fine) words,met een
kluitjein hetrietsturen;--off(znœ.,
gemeenz.), uitvlucht; uitstel; - on,
aandoen,-trekken (v.kleding);aannemen (v.voorkomen,air);aanhaken
(v.wagonenz.);extralaten lopèn (v.
trein);inleggen (v.schip,trein),in de
vaartbrengen;vooruitzetten (v.uurwe
rk);aanstellen,aan hetwerk zetten;aan den gang brengen,in dienst
stellen;-iton (gemeenz.j,overvragen;
overdrijven;doen alsof,een air aannem en; they have * On all their
A aughtsm en to get outthedrawings,

zi
j hebben alle tekenaars aan het
werk gezet om de tekeningen gereed
tekrijgen;-adutyqine)on,eenrecht
heffen (boete leggen) op; - on the
elevators, de elqvators in werking
stellen; - the lid on,het deksel er
opdoen;- on the radio,de radio aanzetten; - the seeurities on a pergon

(:eursl.),iemand destukken leveren;
On an extra '
typ
t, re
el
xt
ra;
(teiewe
kenstel
en)
typistte)aannemen
- on 5/-(to the prlee),5 sh.op den
prijsleggen;-onts:rvice!theserviee),
in devaartbrengen,in dlenststellen;
onto (le!c/.)'
,ziex,through to;eould
'

you - uson to a firm who...,zoudt u
ons in contact kunnen brengen m et

(het adres kunnen geven van) een
firma,welke...;--on Lgemeenz.j,geveinsd, voorgewend; zie verder upon;zieook airI1,brake znw.,oath,

SCOW c)znWz.,steam c),e.a.;- Out,
(er) uitleggen,-zetten enz.;uitdoen,
(uitldoven;uitgeven,publiceren;uitzetten (v. geld); ultbesteden (v.
werk); in ongelegenheid brengen,
Vrangeren,Storen,Ontstemmen;Van
znn stuk (in de war) brgngen; de
loef afsteken; verijdelen,ln de war
s
turen (v.plannen); op de markt
brengen; the new line they are -ting
out,hetnieuweartikeldatzijin den
handel brengen; - out m ore llnw

putatlve
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den kabel vieren;- out (money) at
interest, (geld) uitzetten, op rente
zetten;the m oney hasbeen - out at
4 % ,hetgeld staatuittegen i % ;outone'sjtrength (energies), alzijn
krachten lnspannen; - out of, zie
action c1),businessc), countenance
znlt.,courtca),headcs),use ca),e.a.;
- oneself out, zich uitsloven, zich
moeite geven (om, to),zieook way
#);- outto contract, - outto (for)
publie tender, (openbaar) aanbesteden;-out(tosea)(zeJ#.),zie- tosea;
zïe ook lease l znœ.; - over (t1ll)
(veroud.j, aanhouden, laten rusten
(
tot); ook = '
w across; - the
addressover a letter,hetadres boven

together, samenvoegen,-stellen,bij-

een briefzetten;- overthe helm ,het
roer om gooien; - One over them

gestoken kaart;- up a maehinw instrument,ete., een m achine, toestel

(gemeenz.//Amer.),hundebaaszi
jn,

hen beetnem en; - through, steken
door'
! uitvoeren, tot stand brengen,

afslulten,klaarspelen;doorzetten (v.
maatregel); doorgeven, -zenden; the goods through their hooks, de
goederen over hun boeken laten
lopen; we have - the inquiry

throughto...,wijhebben deaanvrage

doorgegeven aan...;a good volum e of
business was - through, veel zaken

eendoen;in elkander zetten,opstellen; m ore than allthe ... - together,
m eer dan alle ... tezamen; - two
and two (this and that) together,
alles tezam en nemen,heteen m ethet
ander in verband brengen; ook:
logisch redeneren; - under turnips,
ete.,zie'
w into;zieook embargo znw.,

necessity b),obligation;- up,opzetten,-stellen,optrekken,bouwen,aanbrengen; ophalen, -schuiven enz.;

logiesverlenen;stallen (v.autoenz.);
inpakken, op-,wegbergen,bewaren;
beramen?smeden;opslaan (v.prijs);
(drukk.)lngrotelettersoverzetten;a
--up affair(job,business),een doorenz.opstellen (montéren,plaatsen);up a margin of 40 % Lbeurst.j,een
marge van i0% deppneren; - up
monsysasForkingeapital,gelden a1s

bedrllfskapltaal vastlèggeà; - up a
notiee, een bekendm aking aanplak-

ken;--up priew inzetprijs;- up at
f15,inzetten op E 15 (bi
jveiling);up atan hotel,zijn intrek nemen in
een hotel;- up (for s#e)!te koop
zettçn,qanslyan (v.huzs);- up 1or
auetion,ln velling(onderden hamèr)
brengen;zïe ook tender 11:); - hp
lor,ookl(medeldinqen naar;- up in,
doen (verpakken) 1n;- the matter
up to M'
rX (to the Board),de zaak
bij(aan)den heerX (den Raad van
Beheer)voorbrqngen (voorleggeù)japerson upto,lemand op dehouqte
brengen van,hem bekend (wegwns)
maken met, zie ook rope c); - a
person up to somethlng, to dotihg)

werdenafgedaan(totstandgebracht);
- a person through to..., irmand
(telefonisch) aansluiten (verblnden)
met...;zie ook course c), mill lc),
pace,process znœ.; - t% (er) bijdoen, -voegen; he - it to them ...,
hijvroeg hun,legde hun de vraag
voor...;he - it strongly to them ...,
ooklhijbrachthun nadrukkelijk onder het oog...;- an end (> perlod,
stop) t% een einde maken aan; to
som ethinw iemand totietsaan:ëtteri;
he hard (sorely, sadly) - to it, hçt
- up with,berusten in,zich schikkd:
hard te verantwoorden hebben; *
zf
- t
in, zich laten welgevallen, dulden;
o it,als het maar moét,
(
whe
n
)
als het erop aankom t; - one's nam e
zich behelpen met;- upon,zie- onf
(signature) to,zijn naam (handteke. tobeeasily - upom zichgemakkélijk
laten beetnem en.
ning) zetten onder;- to expensets),
op kosten jagen; - to sea, in zee b)znw.(beurst.j,baissepremie,zieverder
steken,zee klezen; - to work, in beu
option c);- olmore,premie-affaire
werking nemen,beginnen aan de uitmet ,,noch'' (in verkopers keuze);
zie ook give for.
voering van (een bestelling);kie ook put
ative, verm eend,gewaand.
hand ca),inconvenienceznw.,lease 1
znw..rightca),shameznw.,testznw., yutrefaetiom (verlrottiny, ontbinding.
trouble:),use ca),vote c,),e.a.;- pukefadiveyrottingverobrzakend,tverl-

putrefy
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rottend; - proeess, rottingsproces.

putrefy, (verlrotten,rot worden fook
jig.j,totbederf(rotting,ontbinding)
overgaan;(
zel#.)doen (verlrotten.
putreseence,(
verlrottingà(/ïg.)rotheid.
putreseent,rottend,rottlngj....
putreseible,aan bederf(
rottlng)onderhevig.
putrid, rottend,(verlrot (ook jig.j,bedorven;to beeome -, rotten,tot bederf (rotting,ontbinding) overgaan.
putridity, putridness, (verlrotting,rotheid Look jiy.j.
puttee, beenwlndsel.
putty znw.,stopverf Look:glaziers'-);
tin-asLookljewellers'-);fi
jnemortel
Look:plasterers'-);-knile,stopmes;
f
z,œ., stoppen, vastzetten enz. m et
stopverf;cementen,kitten.

puzzle znœ.,moeilijkheid,lastige kwgstie (vraag), raadsel, verlegenheld,
puzzle;to be in a o voor een raadsel
staan,met iets geen weg weten; --

headted),--patetd),warhoofdtig);loek, letterslot; - yietlzre,legkaart;
œœ., in verlegenhezd brengen, verwarren,verbi
jsteren;zich het hoofd
brekenLookl-oneself,- onq'sbrains)
(over,about, ovpr);puzzlinw raadselachtig,lastig;it-sme,hetijmij
eenraadsel;tobe-dat(about)it,er
geen raad mede weten, niet weten
hoe m en het heeft;- out,ontraadse-

quake

Q

Rua, qua, als.
quaek znw.,kwakzal
ver;charlatan;adj.,

kwakzalvers...,k.achtig;- medicinw
k.smiddel;f
zzf
zz.,k.achtlg aanprijzen;
m et k.smiddelen behandelen.
quaekery,kwakzalverij;charlatannerie.
quaekish, kwakzalverachtig.
quadragenarian,veertigjarigte).

quadranglw vierkant, vierhoek; (vierkante)binnenplaats.
quadrangular, vierkant,-hoekig.
quad
fdrukk.j gnfc.,zie quadrat; œœ.,
m et een pasle spatiëren.
quadrant, kwadrant.

quadratLdrukk.j,pasje(voorspatiëring).
quadrate (zd!#.) adj., vierkant; znw.,
vierkant;œœ.,kwadrtatleren;(doen)
overeqnstemmen (met,with).
quadratie c#j., vierkantts)...,kwadratisch;- equation (œf:k.)= znw.,vierkantsvergelijking.
quadrature,kw adratuur;- ofthe elrele,
k. van den cirkel.
quad
rennial, vierjaarli
jks (adJ--j, vier1arig.

quadrilateraladJ.,vierzijdig,znw-,vierhoek.
quadrllingual,viertalig.
quadrilllom quad
rillioen: 1 m et 21
'
1 met 15 nul
nullen tzlz?zcr..
len).
quadripartite,vierdelig.

len,ontcijferen,er ac
hterkomen.
puzzler, moeili
jkheid, raadsel, lastige quadruple adj.,viervoudig;znw.,vierkwestie.
voud'
?œf
zz.,verviervoudlgen;verviervoudlgd w orden.
prlamas (me.),pytjlama;a pair of -,
quadruplieate adJ'.,viervoudig;znw.,v.
een P.
afschrift;in -,in viervoud;ww.,verPypam id znw-,pyrami
de;œœ.Sbeurst.j,
nieuwe speculaties ondernem en m et
nog niet gerealiseerde winst.
pyram idal, pyramidaal,kolossaal.

viervoudigen,in viervoud m aken.
quadruplieatiom verviervoudiging.
(jlm g, m oeras.

pyrites,pyriet,zwavel, ijzerkies Look: quaggq,moerassig,drassig.
iron -);eopper -,koperkies.
quagmlze, moeras, (modderlpoel Look
pyro, -graphy,zie poker work;-m eter,
/@#.).
pyro-, hittemeter; -teehnie, adj., quatl,denmoed (doen)verliezen,(doen)
pyrotechnisch:vuurwerk...Lookfig.j;
versagen, zwichten, wijken (voor,
znm.,-teehnics,vuurwerk fookjig.); helore,to).
ook = -techny, pyrotechniek: vuur- quai
nt, vreemdtsoortig), zonderling,
werkerskunst.
eigenaardig, ouderwets.
pyx tmuntœ.lznw.,kistmetproefmun- quaintness,vreem dheid,enz.,ziequaint.
ten;trialofthe -,jaarlijksekeuring quakeœœ.,schudden,trillen,beven Look
daarvan aar! de Munt; œœ., in de
/fg.; van,for,with);znw., trilling,
''pyx''bergen;keuren (dermunten). beving.

quaky
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quarrel
niet in a. om in onzen dienst te
quaky,beverig,trillerig,bevend,schuddend.
blijven.
ualitative,gualitatief.
qualification,bevoegdheid (doorkennis q
q
ua
lity,kwallteitqhoedanigheid,gehalte,
of bekwaamheid), bekwaam-, geschiktheid'
, benoem baarheid; VOOreigenschap;goedeeigenschap,aanleg,
waarde,vereiste,eigenschap;qualifibekwaamheld;(of) excellent,linest,
catie,nadere aanduiding;beperking,
firstt-elass, arate).good,high,poor
restrictie, m atiging; the statem ent
(inferior,low).superior -,(van)uitrequires -, die bewering m oet ,,cum
stekende(voortreffelijke),fijnstr,eergrano salis''opgevatworden;the - of
ste,goede,uitstekende (superleure,
a m anaging director shall be the
eerste), slechte (minderwaardige),
holding of five shares, om tot direcbeste (superieure) k.;indifferent -,
teur te kunnen worden benoem d,
vrij slechte (niet al te beste) k.;

moetmen houder zijn (als garantie
middling (medium) -, tussen-k.;
prime (gemeenz.: A1) -, prima k.;
di
e
nt
e
e
n
d.
houde
r
t
e
zi
j
n)
van
vi
j
f
aandelen;they gave their agreem ent
poor (superior) in -,zie bovenè zie
ook defect, fair ca), matter b); wi
thout -! zij verklaarden zich er
zonder enlg voorbehoud m ede acsam ple, kwaliteitsm onster.
coord; this does not always apply qualm fgew.zzze.),scrupule,gewetensbezwaar.
without - to...,dit kan nlet altijd
zonder m eerworden gezegd van...; - quandary, verlegenheid, netelig geval,
shares, garantie-aandelen van bedilemma;to be (fm
*d onesrll) in (to
stuurders ener vennootschap.
get into) a o in een lastlg parket
qualifieatory, bevoegdheid gevend,bezitten (geraken),voor een dilemma
perkend,enz.,zie qualify.
(komen te)staan;to br in (getinto)
qualified, bevoegd (door kennis ofbea (niee,sad)o (lelijk)ln deknelzitkwaamheid),bekwaam,geschikt;ge- quant
tenif(
geryken).
icatxon, bepaling, meting, vgl.
rechtigd; beperkt, voorw aardelnk,
niet zonder (met enig) yoorbehoud, quantify.
niet onverdeeld gunstzg; zie ook quantify,de hoeveelhfid bepalen (mequalify;- optimism,getemperd opten:uitdrukken) van.
tlm isme;- to judge,totoordelen be- quantltative, quantitatief.
f
o
r
,
VO
Or
quant
ity,hoeveelheid,kwantiteit;dosis;
voegd;
ook: benoembaar
(als),ln aanmerking komend voor;
menigte; a - ol... Lgemeenz.j, een
zieookacceptancec)en endorsement.
menigte (boel)...;unknown -,onbequalifier, beperkende toevoeging, reke
ndegrootheid (wisk.en jig.j;fora
strictie; verzachting,m atiging.
(for q.s) of,ook:bi
j afname van;
qualify, bevoegd (bekwaam) maken, in q.s, ln (grote) menigte,in grote
hoeveelheden;in any -!ook:veel;in
(zich) bekwamen, de bevoegdheid
geven (verwerven) (tot, voor,for; monthlyq.s,inmaandelljksepartijen;
om, to); in aanmerking (doen) ko- zie ook bll1 lca).
men,in determen (doen)vallen (voor quantum , quantum .
post,betrekking,uitkering,tantième, quarantine znw., quarantaine; to pass
provisie, rabat enz.; voor, for);
(perform) > in q.liggen,q.houden;
to hold in -, in q.houden; to raise
qualificeren (als, as), (nader) aanduiden; m atigen, verzachten, ver(take off) the -,de q.opheffen;to
zwakken, tem peren; beperken; aanplace(put)in (subjed to)-,zief
zzçfz.;
-eertificate,q.certificaat,-verklaring;
lengen (metwater);zieookqualified;
- dues
,
q.
ge
l
d;
f
l
a
g,
z
ï
e
f
l
a
g
l; itqualifiesthe(dislcomfortof...,het
neemtveelwegvan het(onlgemak...; harbour(station),q.haven;- olfieer,
in order to - as a m ember.ten einde
q.beam bte; - regulations, q.voorals lid in aanmerking te kunnen
schriften;- time,q.tijd;f
z/f
&?., in q.
kom en;these men do not- to remain
in our servicw deze personen kom en

plaatsen,onderq.stellen.
quarrel znw.,twist,ruzie,onenigheid;

quarrelsom e
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oursisagood-,wijstrijdenvooreen
%
oede zaak;to espouse one's -, to
fxght a person,s - for him ,het voor
iemand Opnemen; fgemeenz. uitdr.:)
t
o have no - against (with), niets
hebben tegen, niets aan te merken
hebben op (persoon ofzaak);to piek
(raise) a - (with),ruzie maken (verwekken) (met);ww. twisten, ruzie
hebben (maken,zoeken) (met,with;
over,about,over;om,for);- with,

quaternary

vandiezijde,(gemeenz.buitdienhoek;
zie ook reliable;in a busy -,ook: op
drukken stand;in competent -s, te
bevoegder plaatse,in bevoegdekringen; to ascertain in the proper whether ..., te bevoegder plaatse inform eren, of...;in som e -s the im -

prsssion obtainsthat ...,in sommige
krlngen (hier en daar) heerst de
m ening, dat...; there is no help to
he looked for in that -, van die

zijde behoeft geen hplp te worden
verwacht;isthewindin that-1(Jfg.),
w aait de wind uit dien hoek?
zi
j
n
e
i
g
e
n
gl
az
e
n
i
ngoo
i
e
n;
zi
e
oo
k
b
j
ww.,in vieren (verldelen;Lscheepv.j
workm an.
ook: aanm erkingen hebben op, iets
hebben tegen, te klagen hebben
over;- with one's bread an4 butter,
quarrelsom e, twistziek.
quarrier, zie quarrym an.

vanden wind zeileniherbergen,onderbrengen.

c)samenst.,--blnding,hetbinden(band)
quarry 1,wild,prooi (ook lig-t.
met (van)lederalleen aan denrug;quarry 11znw.,steengroeve;(
bl
oek Lscheepv.j,voetblok (v.takel);
/
ï
g.
)
br
on;
- -hound,al
-m am arbeider in een steengroeve;
leen aanden ruggebonden
ww., uitgraven; opdelven (
(v. boek); --bred, halfveredeld (v.
ook fig.,
v. inlichtingen, documenten); grawol);--day,kwartaalsdag,betaaldag
ven,delven Look jig.j.
(v. kwartaalhuur enz.): Lady D:y
quart,vierde(deel);1/4gallon (1,13591;
(25 Maart), Midsummer (2i Junl),
Amer.: 0,9161 l (natte maatq of
Michaelmas (29 Sept.), Christmas
1,1011 l gdroge maatq); - bottle,
(25 Drc.); (X&dr.) 1 Jan., 1 Apr.,
kalkoentje (fles).
1 Jull, 1 Oct.; - deek Lscheepv.j,
quarter c1)znw.,vierde (deel),kwart;
ychterdek,schans;- light, raampje
kwartier; kwartaal; wi
j
k,
buur
t
,
znspoorrijtuignaastportier;-majter
kwartier; strebk; windstreek, hoek;
(scA.), kwartiermeester; - m n;
achterwerk (v. schip);hielstuk (
v.
(sc#.),bakstygswind.
schoen);28 Eng.ponden (12,7 kg); quarterq6e, drlemaandelijkse betaling
1/:yard (22,86cm);maatvoorkoren
(termlln),kwartaalgeld,-lpon enz.
enz. (290,5 1);1/4 vadem;1/: dollar; quarterly adj., driemaandelllks, kwar(/fg.)kring;kant,zijde,bron (waaruit
taal...; bljw., per kwartaal, k.sçeeen bericht wordt verkregen, vanwijze, driemaandelijks; znw., drzewaar goederen worden betrokken
maandelijks tijdschrift.
enz.); zie ook guarterly;the proper quarterm - (loaf),vierpondsbrood.
(rl<ht)-(s),deJuiste(rechte)persoon quarto Lafgek.: 4to, 4o), kwartotfor(personen),fgemeenz.)hetjuisteadres
maat); boek in k.formaat, k.boek
(kantoor),zieookca.
);a- ofan hour,
(ook'
:book *
m -,- volume);- paper,
een kwartier;a - past (to) twelve, k.papier.
kwartover (voor)twaalf;to takeup quartz,kwarts.
tziferous, kwartshoudend.
(1
.ix) one's -s, zijn tenten opslaan; quar
rtzosw quartzous, quartzy, kwarts-s free ofrent,free -s,vrijwonen, qua
achtig, -houdend.
vrije woning.
ca)metvoorz.,(experienee ohtained)at quash?onderdrtkken,smoren,dem pen,
elose -s, zeer van nabij (opgedane
verljdelen;(jur.)vernietigen (fnz.v.
ervaring)ëto Ilve at elose -s,klein
vonnis),casseren.
be
hui
s
d
z
l
j
n;
1
or
a
(
of
)
t
he
pr
i
ee
,
f
or
quas
i, quasi,zogenaamd schijn...
- the pr
iee,voorepn vierde van den quassla. kwassie:soort bltterhout.
prijs;from all(various) -s,van alle quaternary ad)'.,viertallig,-delig;znw.,
(verschillende) zijden;from that -, viertal; getal vier.

questlon
quaternion
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quaternion,viertal;getal vier; katern.
een vraagtekenzettenbijfookjig.j,in
quab (Open)kade (vgl.wharf),aanlegt
wi
jfeltrekken; itwould have been
better to - this order number with
plaats,-steiger,kademuur;atthe >
aan de kade; ex -, ex k.,van den
u% het wyre beter gereest,bijons

naardejulstheid van dltbestelnumwal;on (the) -,op de k.;free on (ajgek.: f.o.q.), franco (vrij) wal; m er te inform eren.
zie ook legal; - aeeom m odation questznœ.
,onderzoekting),(het)zoeken,
(spaee),k.ruimte;- berth,ligplaats
na-,opsporing (van,of, for); to be
aan de k.; - eharges (dues), zie
(go)in - of,op zoekzijn (gaan)naar;
quayage;- crane,k.kraan;- porter,
œW7., zoeken Ltrans. en intrans.j,
kaalwerker;- rent, liggeld;- term s,
zoeken naar.
,intergeloste condities;New York - term s, question c,
1)ZnW.,vraag;kwestie'
franco wa1 N. Y.
pellatie;a leading -,een suggestieve
vraag;the - is...,de kwestie (zaak;
quayagw kadehuur,kaaigeld top open
kade,vgl.wharfage):ooklkaderuimte.
vraag)is...;thereisno - aboutit,er
queen,koningin;- applw zie queening;
isgeen twijfelaan;thereisno - but
-'
s metal. witm etaal; - post,hang(
that,butthat) ..., het lijdtgeen t.,
of...;there is no - of ..., er ls geen
stijl(van dak);-'s ware,geglazuurd
crêm ekleurig aardewerk; zie ook
kwe
stie (sprake)van...;itisan open
speech.
(a -)yetwhether...,hetstaat-nog
queening,soort appel.
(zeer)tebezien,of...;itls(merely) a
queer adJ'., zonderling, vreem d, won- olwhether...,hetgaater (slechts)
om,of...;itismerely a -oftime,het
derlijk,raar;verdacht;a - fish,een
raar heer;ww. Lgemeenz.t,bederven, isslechtseen kwestlevantijd,zieook
indewarsturen;afzetten,beetnem en;
mattercu)àthe- atissue,deaanhan- t
he piteh for one, den boelvoor
gige kwestle,het geschilpunt;zieook
iemand bederven, roet in het eten
previous;- mark (stop),vraagteken.
gooien.
ca) metœœ.,the - arises (presents itqueerish,nogalvreem d enz-,vgl.queer.
self) whether...,de vraagrijst (doet
(
m eerness, zonderlingheid, enZ., zie
z
ich voor),of...;apartfrom theforegoing the - arises whether ..., afgequeer.
zien van het vorenstaande (bovenquellLzeld-j,onderdrukken,bedwingen,
dempen, den kop indrukken;- the
dien)vragen wij ons af,of...;to ask
panic, de paniek doen bedaren.
a -, een vraag stellen (aan, of);
interprlleren; to beg the -, het
queneh,blussen, (uitldoven Look /@g.);
dempen, smoren Look fig.);lessen;
punt zn kwestie a1s bewçzen (uitgemaakt) aannemen; to invite -s,
ve
r
,
be
ko
e
l
e
n;
t
e
mpe
r
e
n.
(
v.
s
t
aa
l
)
.
quenchablw blusbaar,enz.,zie quench.
gelegenheid geven tot het stellep
van vragen; I m ake no - of it
quenehless,zie unguenchable.
quercetim quercitrlne:gele kleurstofuit
(no - butthyt...) (zcI#.),ik twijfeler
het quercitroen.
nietaan (t.nlet,of...);toputa > een
v.stellen (aan,to);to putthe -,de
quercitron,quercitroen:(bastvan den)
ververseik; ook

quercetin.

debatten sluiten en tot stem ming

Overgaan; to raise a -, een V.
querist, (onderlvrager.
quern,handmolen (voor graan, peper
(kwestie) opwerpen (te berde, ter
sprake brengen).
enz.). vraag; vraagteken; vrage
ca)metvoorz.,to be besidethe -, zie
(juery ZnW.,
;the - raised in the last
beside;beyond (all) -,buiten tallenl
(c/geà.:qu.)
twijfel,zonder t.;the ...in > debeparagrayh of your Ietter, de vraag,
gesteld ln de laatste alinea van uw
doelde, bewuste, betrekkelijke,onbrief; - form (sheet), zie questionderhavige, onderwerpelijke ...; to
eall in > in t. trekken; to eom e
naire;(free)- serviee.vragenbus (in
intp -,kwestie zijn van,ter sprake
tijdschrift);ww.,vragen (of,whether.
i1),een vraag stellen;vragen naar; kom en; out ol > zonder t.; that

quilt
questionable
ls out of the -, daar is geen sprake bbznw.,levend vlles;leyende haag;to
(kwestie)Van , daar kan geen sprake
t
heni
-e(
jeig.
j,tOtlndezlel,(tot)inhart
en
rt
Van zi
jn,datis buitengesloten'dat c)s
amens
-n,;- -zieook pare.
break switch (electr-j,mobli
jftbuiten beschouwing;open to -,
m entschakelaar;--heater,snelkoker;
kwestieus;itisopen to -,hetstaatte

bezien (isdevraag,aantwijfelonderhevig);past (without) -,zonder t.,
ongetwijfeld, onbetwistbaar; to
aecept a claim without -, een reclam e zondernaeer accepteren.

b)ww.,vragen,ondervragen;in twijfel
trekken,betwijfelen;itcannotbe-ed
but(that,butthat)....ervaltnietaan
te twijfelen, het lijdt geen twijfel,
of...;-ingly,vrygend.
questionablw twigfelachtig, onzeker,
kwestieus, aan twijfel onderhevig;
verdacht;bedenkelijk.
questionablrness,twijfelachtigheid,enz.,
zz
e questlonable.
questionary adj., vragend, vraag...;
znw.(zeI#.),ziequestlonnaire.
questloner, (onder-, nalvrager; interpellant.
questionnalre,vragenlijst.
queue znw.,queue,file;œœ.,q.m aken
(ookl- up).
quibbleznw.,woordspeling;spitsvondigheid,chicane,uitvlucht;legal-,jurl-

--eared (-eyed,-gighted),scherp van
oor(oog,gezicht);-lime,zielimelc);
-sandts), drijf-, loop-, kwikzand;
--seented,met fijnen reuk; -silvery
z
nw.,kwiktzilver)(
,ookjig.tiœf
zz.,(verlfoeliën;--tem pered,opvliegend,driftig;--witted,gevat,vlug van begrip,

scherpzinnig; --workts) Lscheepv.),
boord onder water:ondergedompeld
Fedeelte van geladen schlp.
qm eken, nieuw leven geven, bezielen,
verlevendigen, opweklten, aanzetten; verhaasten; sneller worden;

levendlig)worden,opleven.
quiekness,snelheid,enz.,zie quick c).
quid fgemeenz.j,pond (sterling).
quid pro quo,vergoeding,tegenprestatie;leer om leer;(zeld.jquzdproquo:
m isvatting, verwisseling.
quiddity, (hrt) gssentléle (wezenli
jke);
spitsvondlgheld,haarkloverij.
quidnunw nieuwskram er.
quiejcenee, quiesceney, rust, kqlmte,
stllte,stilstand (ook v.werktulgen).

dischespitsvondigheid;ww.,zich van quieseent, rustig, enz., zie quiescence,
s.n bedienen,chicaneren,uitvluchten
bewegingloos, rustend.
zoeken; - out of, zich door s.n enz. quiet znw, rust,stilte; kalmte;c#j.,
afm aken van.
rustig,stil;kalm;kalm gestemd (v.
quihbler, chicaneur, enz., vgl. quibble
markt);niet opzichtig,stemmig;to
W W.

J@
w.,snel, vl
quiek adj.en bT*
ug Look v.
begrip), vaardig, rad, levendig;
scherp (v.oo
g,oor);fijn (v.gevoel,
reuk); be - l, vlug!? haast Je!; serviee,prom pte bedlening; - typist,
vlugtypistte);tobe-toanswer,vlug
met een antwoord klaar zijn; this

firm has been - to recognize the
advantages of o11 fuel, deze firm a
heeftalzeerspoedig devoordelen van
stookolieingezien;- ofapprehensiom

keep -,verzwijgen,stilhouden;onthe
- q
gemeenz.j,in 'tgeheim,heimelijk;
to continue on the - side,to maintain
a-tone.kalm blijven,çenstilverloop
(kalm voorkomen)hebben (v.markt);
ww., doen bedaren, kalm eren, tot
bedyren brengen;bedaren,kalmeren,
rustlgworden (gcœ.:-down);tohave
a -ing effed on. een kylm erenden
invloedhebbenop;thractivityis-ing
down (o1f),delevendlgheid neemtaf.
quietness,quietudw rusttigheid),stilte,
kalm te.
quillet (zeld.j,spitsvondigheid.
quillznw.,(veren)pen;pllp fook kaneel
e.d.);spoel;tocarryagood -,depen
gped hanteren;zieookdrive c,
);ww.,
fljn plooien (pijpen); op de spoel

vlugvanbegrip(bevatting);-ofsale,
vlug van de hand gaande;to he aboutit,ervlug mqdezi
jn;er voort
m ede m aken;- atligures,vlug in het
rekenen;tobe - yttypewriting,vlug
op deschrijfmachlnekunnenwerken;
winden.
zie ook assets, profit c,), resource, qui
lt ZïtW., gewatteerde of gestikte
wit znw.

A* .
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quota
qulte, geheel (en al),heel, helemaal,
volkom en; bepaald; nog m aar; another thing, iets geheel anders; -

deken (sprei); W W ., (doorlstikken;
watteren; omwùèlenl (/ïg-) Samenflansen;zie ook quiltzng.
quilting, gewatteçrde (gestikte) stof,
stikwerk; pique;
' - needle (thread),
stiknaald (-garen).
quina,kinatbast).
quinary,vijftallig,-delig.
quinee, kwqetpeer).
quinine,kinlne;- drops,kinadruppels;
- wine.ki
nawijn.
quinquagenarian,vijftigjarigle).
quinquagenary, zie quinquagenarian;
ook:vijftigjarigegedenkdag.
quinquangular,vijfhoekig,-kant.
quinquennial, vijfjarig; vijfjaarlijks
(c#j.).
quinquennium,vijfjarige periode.
quinquqpartite,vijfdelig.
qui
nquina,kinatbast,-boom).
quintal, quintaal, centenaar: Eng. en
A mer. 100 of 112 Eng. ponden,

overigens:100 kg Look:metrie -).

quintessenee,quintlssens,kern.
quintessential, de quintessens bevat-

tend,wezenlijk.
tdrzzer.:1 met 18 nullen).
quinGple adJ'
., vijfvoudig; znw., vijfvoud;scf
,
fz.,vervijfvoudlgen;vervijfvoudigd worden.
quintuplieation,vervi
jfvoudiging.
quip! schimpscheut,steek;kwlnkslag;
spltsvondlgheid, chicane (mp. ook:
-s and quirks).
quire,boek (papier:21 vel);in -s,in
quintillion,quintillioen:1 m et30 nullen

vellen,ongebonden.
quirk, spitsvondigheid,
streek; kwinkslag.

uitvlucht;

quzit
adj.,vri
j;tobe(ret) -oftz1.
mcr.l,
ie rld;zie ook qultclaim ,quit-rent,

different, (gelheel anders;it is - a
disaypointment,hetiseenheleteleurstelllng; - thirty, wel dertig; - soT,
precies,juist!;itis- possiblw hetis
heelgoed mogelijk;Idid notknow how it worked, ik wist niet hoe het
precies werkte;to be - willing to ...,

gaarne (volkomen)bereid zijn om...;
I - regretthat..., het spijt mij bepaald dat...;not - ..., (nu)nietbepaald...; niet helem aal ...; not fifty,noggeen vijftig.
quit-rent, soort canon.
quits, quitte; double or -, quitte gf
dubbel;Iwillbe - with him (yet),zk
za1het hem betaald zetten.
quittance (perou#.),bevrijding,vrijstelling (van, from); kwijting; çzeld.j
kwijtschelding; vergelding, voldoening;zie ook omittance.
quitter(Xzzzdr.),zieshirker;tobeagoo;
(bad) -,(niet)op hetjuiste moment
weten op te houden.
quiver1,pijlkoker;to havean arrow (a
shaft)leftin one's-,alzijnpijlennog
niet verschoten hebben.
., (
qui
ver 11 flVW2
doen) trillen, beven;
ZnW ., tri
ling.
quivive,to be on the - op zi
jn quivive
ZiJ
-n.
quiz (Xmer.)ww.,ondervragen;(mondeling)examineren;znw.,ondervraging;(mondeling)examen.
quizziealtly) (v4zzzer.),critisch.
quoin znw.,hoek,hoeksteen;keg,wig;
ww.,keggen;kooien (v.zetsel).
quoi
nse Lscheepv.),keggen.
quorum, quorum : verelst aantal stem -

men,statutairm inim um ;threem em quits;f
'
ç'f<z.,verlaten (v.stad,persoon
enz.);(dmer.)opgeven,laten varen; bersshallbe(eonstitute,form)a-,er
ta4zzzdr.l weggaan; een (gehuurde)
moeten drie leden aanwezig zijn om
een besluit te kunnen nem en' ixl
woning verlaten;(zeld.)kwijten,vergelden (met, with); - business
the'absenee of a bij
(owing to)ont
tx4rzzer.l,zich uitdezakenterugtrek(door)het breken van hetvereiste
aantalstemm en;a - waspresent,the
ken;he -ted Parisat7 p.m.,hijverliet P.om 7 uur n.m .; zie ook hold
- waseomplete,hetquorum (vereiste
bj,noticr ca),warning.
aantalleden)was aanwezig.
quitelaim (/ur.)znw.,afstand (van een quota,quota(quotum):(evenredig)deel,
aandeel; contingent; mv. ook: conrecht);actevan cessie;fz
cœ.,afstand
tingenteringen; to institute a - om
doen van (hetrechtop) (ten gunste
contingenteren; to be on the - list
van,to).

quotable
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racket

R
(dmdr.),ingeschrevenzijnop de lijst
van vreemdelingen van wieer jaarlijks een aantal als im migranten in rabbet znw.,groef,sponning; - plane,

sponningschaaf; f
zzf
zz., groeven, met
de Ver.Staten worden toegelaten,
sponningen verbinden.
zz'e 6ok imm igration quota; - share
treaty (assur.j, quotencontract; - rabbit,koni
jn;-'slur,k.ebont;- skim
k.evel.
system (seheme),contingentering.

quotable,aangehaald (genoteerd enz.)
kunnende worden,vgl.quote ww.
quotatiom aanhaling,citaat;(prijslnotering, prijsopgave, offerte (van,
voor, for);koerstnotering); highest
Lbeurst.: top) -, hoogste notering;
lowest(beurst.kbottom)-,laagsten.;
to-day's (present) -, - of the day,
koers van den dag;to ask for o om
offgrtevragen;togranta -for,ln de
offzciële prijsnotering opnemep (v.
fonds);toinvite(obtain)-s, (bipverschillende firma's) offerte (prljsopgave)aanvragen (aan,from);tomake
(submit,send) a - for,prijsopgave
doen (inzenden)van;vgl.verderoffer
bj;zieookStock Exchange;-marks,
aanhalingstekens; - sam ple,offerte-

rabble (fccAn.),roerstang (voorgesmolten metaal).
rabid, razend,dol,woest.
raeeIznw.,wedloop Lookjig.j,wedren;
levensloop; (sterke) stroom, drift,
loop; mill -,(dz?zcr.) -way,molenbeek; - of the tides,stroom rafeling;
-eo
urse (-horse), renbaan (-paard);
- horsebilltdmcr.l,zieaccommodation bill;ww.,(laten)racen Look/ïg.),
w edlopen;een wedloop houden m et;
doorslaan (v.schroef,scheprad enz.);
- abillthrough,eenweterdoorjagen.
raeeII,ras,geslacht,stam ;bouquet(v.
wijn);pittigheid.
raee H 1,gem berwortel.

m onster.
quote WW.,

raeiness, vgl.racy.
raek I znw.,zwerk;ondergang;to go to
- and ruin, geheel te gronde gaan;

rafer,renner;renpaard;racefiets,-auto,

jacht enz.

-

aanhalen, citeren (uit,
lrom);opgeven,noteren,stellen (v.
prijs); aanhalen (v.voorbeeld,refe- raeww.
,jagen (v.wolken).
k 11 znw., rek, stelling, standaard,
r
e
nt
i
e)
;
quo
t
e
(
f
n
t
e
l
e
g
r
.
j
,
aa
nhaling begint,vgl.unquote;offieially
kapstok,(bagagelnet;rooster;(tandlheugel;ruif;- rail, tândrail; - raild (on the Stock Exehange)? in de
koerslijst(officiële koersnotemng)op- way,tandradspoorweg;- wheel,pal-,
tandrad; ww.,op (in) een rek enz.
genomen (voorkomend);when replyplaatsen.
ing (in yourreply)please-...,gelleve
in uw antwoord aan te halen:...;the raek H1znw.,pi
jnbank fook jig.j,foltering; spanraam ; on the -, op de
priee -d,de opgegeven (genoteerde)
pijnbank,in uiterstespanning;œœ.,
prijs; X shares - 5 % higher,aanop dep.leggen,folteren,(aflpijnigen
de
l
e
n
X
not
e
r
e
n
(
s
t
aa
n)
5
%
hoge
r;
the shares are -d at 300, de aanfook jig.j; afpersen, uitzuigen, uitmergelen Lookv.land);(zdI#.)rekken,
delen noteren (staan op)300;wheat
spannen;zie ook brain;- rent,znw.,
-s higher, tarwe is gestegen; - a
maximalehuurOfpacht;ookLveroud.j
person for an artieleyiemand prijsopgave doen van een artikel; a
exorbitante huur (pacht); œœ.,,,-

rent''vorderen van ofvoor;- renter,
wie - ron vordert of naoet OPbrengen.
waaruitblijkt,wat zijprecies offre- punc
h,n
punc
arar
ak;
en,
afsteke
(v.h van arak.
ren; znw. (gemeenz.),aanhaling;-s raek IV,kl
raek V,
wijn enz.)
(gemeenz.),ziequotation marks.
quoteworthy,waard om te worden aanfook:- of1);ook:wijn enz.in andere
ofkleinerevaten ovèrgieten;-ing ean
gehaald.
quotient, quotiënt.
(pump),klaarkan (-pomp).
raeket 1, racket,raket;- presw r.pers.
quotum (ze!#.),zie quota.
raeketH,lawaai,leven,kabaal,spektaspeeifieation shewing exactly what
they are quoting-lor, een opgave
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rafy

kel;(vuurlproef;(gemeenz.0/Amer.j
streek, m anoeuvre; to stand the fgemeenz.j,het (kunnen) uithouden,

ra#e
draadloze telefonie; ww., draadloos

telegraferen (uitzenden,telefoneren);

ook: m et radium behandelen.
de proef doorstaan; er voor op- radish,radi
js;blaek -,ramenas.
draaien.
radium 1,radium .

rae
p krachtig, geurig (v. wijn enz.); radium H,fijne,dichtgeweven tafzijde.
plttig,pikant,echt, origineel.
radius(mf7.:radii),straal.radius,gebied,
raddle znw., roodaarde, rode oker,
kring;vlucht(v.kraan);-ofdelivery,
roodsel;$rzf&z.,metr.verven (merken). bestelkring;within a - ()1 20 mlles,
radial,radiaal,straalvorm ig,gestraald,
binnen een kring van 20 mijl.
stralen..., straal....
radix (mp.: radiees), radix: wortel;
radiance,(zc!#.)radiancy, (uitlstraling, grondgetal.
enz.,zie radiant;glans.
raflia,raffia:soortpalm ;vezeldaarvan.
radiantadJ'., uitstralend,stralend (ook raffle I znw., loterij, verloting (van,
/fg.; van, with); schitterend, glan- for);f
'
fzfe
f
7.,verloten,loten;- for,loten
zend; - heat, stralende warm te; Om jeen 1ot nem en Op.
point = znw.,uitstralingspunt.
raffle II, rom mel,afval.
radiate adJ'., straalvorm ig, gestraald; ralt znw.,(houtlvlot;Ldial.0/ dr
zzdr-l
hoop,boel;- ol easks,tonnenvlot;straal..-;œœ.,stralen schieten,(uitlstralen Look jig-);ook:draadloosuit- bridge,v.brug; -smam vlotter,vlotzenden.
voerder;ww.,vlotten,op een v.ver-

radiation!(uitlstraling,enz-,zieradiate; voeren (oversteken).
bestrallng.
rafter Iznw.,(daklspar,-rib,spanrib;
radiative, (uitlstralend.
*'
œ., Van Sparren enz. Voorzlen, er
radiator, straalwerper;radiator;radia.

teur.

radiealadJ'., radicaal, grondig, ingrijpend, algeheel; ingew orteld, fundam enteel,wortel...,grond...;-ly,ook:

in den grond,totaal;- ehange(relorm),ingrijpende(radicale,algebele)
ve
randering (hervorming); - si6n,
w ortelteken;- truth,grondw aàrheld;
znw., wortel (uit eeù getal); stam
(-woord,vletter);radicaal(inpolitiek
en chem-j.
radicalism, radicalism e.
radieate, doen wortel schieten, doen

(inlwortelen; -1
1,ingeworteld.
radio znw., radio; (gemeenz.), zie -

m ede verbinden.
rafter II, zie raftsman.
rag 1, vod,lom p,lor f
ook /fg.);-sand
bones,lorren en beenderen;not a of evidence, geen greintjebewi
js;to
leave no - on,geen draad heellaten
aan
(/fg.); -ged, voddig? haveloos,
aan flarden;ruw , ongelilk,oneffen,

knoestig; -ged bond (dmer.),oblicoupons zijn afgeknipt;zie ook red
b4;- bolt,tak-,hakkelbout;- book,
linnen prentenboek; - engine, hollander Lpapierfabr.); - lair, voddenmarkt;- #atherer,zie- picker;
gatie waarvan nog niet vervallen

nler-m am ZLd - picker;ook
ehant, lom penkoopm an; - m oney
(dmdr.),gedeprecieerd papieren geld;
- paper,lom penpapier;- pieker,voddenraper; - sorter, lom pensorteerder; - trade,l.handel; - warehousw
phone,r.gramofoon;-jrraph,r.gram
l.pakhuis.
Lphot.j;-graphic,r.graflsch;-graphy,
r.grafie; -logy, r.logie; - m essage, rag II, grote daklei; bladerige steen
r.bericht; -m eter, r.-, uitstralingsLook:- stone).
m eter'
, - set, r.toestel; - telegram, rageznw.,woede(ook/f
g.),manie,rage;
telegram ; --active, r-actief; --activity,r.activiteit;- announeer, om roeper; - beacon, r.baken; frequeney, r.frequentie; - gram o-

r.ttelelgram,draadloos telegram; -

telegraph, r.telegraaf; - teler aphic
service, r.telegraafdienst; - tele-

graphy,r.ttelelgrafie,draadlozetelegrafie; - telephony, r.ttelelfonie,

itis(all,quite) the - nom hetis op
hetogenblikderage(ergindemode);
to be in (1Iy,getinto)a > woedend
zijn (worden);- forbuilding,bouwwoede;œœ.,woeden,razen,uitvaren

raglan
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railway

(tegen, at, against); woeden (v.
-,
zie light- ;ioublet-line, -railed,
storm,zee,ziekteenz.);- itselfout,
track) -, s.baan met dubbel s.;
uitwoeden (v.storm).
elevated (overhead, high-level) -,
lucht-s.baan; liTht -, tram -s.weg,
raglan, raglan(jas).
raid znw.,raid,(
onverhoedse)inval(in, l
ocaal-s.weg; singlet-line, -railed,
into),razzia (OP,upon);aanvalop
track) -,s.baan metenkels.;temde m arkt;hear -, invasie van baisporary -, hulp-s.; underground -,
ondergrondse s.weg;by -,pers.;ww.,
siers; f
Jzœ., een inval doen (in) (in,
o
ok:
i
nt
o)
;
t
he
mar
ke
t
,
de
mar
kt
Sporen.
drukken door het verwekken ener bjsamenst.,- acci
dent,spoorwegongel
uk;- Aet,wetop des.w egen,s.
w eg?aniek.
ne
t;
a
dvi
c
e
,
be
richt van aankom st
raxder, wie een raid enz. onderneem t,
vgl. raid znw.
(pers.);-board,s.wegdirectie;-hond,
railIc)znw.,leuning raster-,hekwerk, zie - debenture;- bridge,s.tweglreling; dwarsstaaf, -stang, -balk,
brug;- ear lzl?'
zzdr.l = - earriage,
-l
at; slagboom ; rail,spoorstaaf; -s,
s.
r
i
j
t
ui
g,
wa
gon
(
voo
rpersonen);vervoer per s.;ook= - eharges, s.vracht
ook tgdrrlednz.l= railway securities;
Am eriean -s, Am erikaanse sporen
(voor goederen); - elearing house,
(spoorwegaandelen);by -,perspoor; s.wegverrekeningskantoor; - eom togo(get,run,bethrown)oflthe -s,
pany,s.wegmaatschappij; - eonnecontsporen,derailleren Look jig.j;frey
tlon (eommunicatipn),s.tweglverbino
n
(
aj
g
e
k.
:
f
.
o.
r
.
)
,
f
r
anc
o
s
poo
r
,
vr
n
di
ng;- eonstruction,s.tweglaanleg;wagon;to put on -, per s. ver-, afeontrad or, aannem er van s.wegaanzenden;ww.,van leuning,rasterwerk
enz. voorzien; Om heinen,-rasteren

fook.
.- in),afsluiten,-rasteren (ook:
- 011);van railsvoorzien,metr.aanle
n;;p
roo
s.kverzenden (vervoeren,
r
egge
lzen)
ze
ie
railing 1.
bjsamenst.,--bornetrafflw zierailway
traffic;-ear (
.Xrzzèr.),zierailway b);
- eham railstoel; - fish, las (aan
spoorstaven);- gauge,baan-tspoor-)
wijdte;- quard,baanruimer;-head,
einde (begln)derspoorbaan;- mill,
railw alswerk, fabriek van spoorstaven;- transit, vervoer per spoor;
zie ook railroad en railway.

rail II, schimpen, smalen (op, at,
against).
railage (fnz. Amer.t, spooronkosten,

-vracht'vervoer
per spoor.
railing 1: leuning,reling,verschansing;
rasterlng,tralie-,hekwerk.

railing II,(gelschimp,gesmaal.
railroad (#r?zer.) znw., zie railway;
Am eriean -s, Am er.spoorwegw aarden;ww., - through Lfig.),erdoorjagen (v.wetsontwerp e.d.),erdoorloodsen.
railway c)znw.,spoortweg,-baan,-lijn);
m v. ook = x securites'
, net of -s,s.wegnet'
,belt (circular) -, ceintuurbaan;eable -,kabel-s.tweg);distrid

leg, -werkzaamheden; - erossing,
kruispunt,s.wegovergang; - debenture,s.wegobligatie;- disaster,s.
w eg-

ramp; - embankment, s.dijk; engine,s.locomotief;- fare,s.lwegltarief (voor personenvervoer,vgl.rate); - gaugey.s.wijdte; - guard,
treinconducteur,(.
4mdr.)baanwachterl-guide,s.gids,-boekje;-journey,
trelnreis;- junetiom knoop-,kruispunt
van s.wegen;- llne,s.twegllijn;
loan, s.weglening; - m ap, s.
w egkaart; - m arket, m arkt voor s.wegfondsen; -m en, s.wegpersoneel; -

pass, vrijbiljet;- plant,s.wegmaterieel;- porter, witkiel;- rate,s.wegtarief,vrachttarief,-prijs (v.goeder
envervoer,vgl.v fare);-reeeipt,duplicaatvrachtbrief; - reeeipts,s.wegontvangsten; regulations, s.wegre-

glement;-seheiuleta4?zzdr.l,zie- tarzff;- sedion,(s.wegltraject;- securities, s.wegwaarden, -fondsen;
serviee,s.wegdienst;- shares,s.
w egaandelen; - sleeper, dwarsligger; -

slide,draaischijf; - station, s.weg-

station;- stock,s.wegkapitaal;ook=
rolling stock; - stoeks, zie ow securities'
, - system, s.wegnet; s.wegbe-

drijf,-wezen;-tariff,zie'w rate; term inus, eind-, hoofdstation; -

rain
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rake
tot ...; - to a higher rank, tot een
hogeren rang bevorderen; zie ook
power :).
s.wegverkeer; - train, s.trein; - J2)metznw.,- theblockade,deblokkatravelling,hetreizen per s.; - truek,
de opheffen;- eapital,kapitaalopne-

ticket,s@kaartje;
- - tietz1.rzzcr.l,zie'w
s
l
e
e
pr
r;
t
i
me
table, (s.wegldienstregellng; - traek, s.baan; - traffie,
(open) s.tweglwagon (v.goed.); nel, s.wegtunnel; - van, (dichte)
s.wegwagon (v.goed.);- workman,
s.wegarbeider;- (work-lshop,s.wegwerkplaats; - yardts), (s.weg-,stations-lemplacement.
rain c)znw.,regen Look/fg.);the -s,de
r-tijd (in detropen),westmoesson;de
truck loads, wagonladingen; - tun-

r.streek in den Atl.Oceaan;heavy -s,
zware regenval; dam aged by -, zie
N -dam aged; duri
ng -,in den r.,wan-

neerhetregent;œm.,(laten)regenen
(ookjig.j;itnever-sbutitpours,een
(onlgeluk komt zelden alleen;it-ed
eomplaints(upon them?ete.), hetregende klachten; - in, lnregenen.
b)samenst.,-bom znw.,regenboog;adj.,
allekleuren van den r.boogvertonend
f
ookl -bow tinted); --eoat, r.jas;
- dam aged,door r.beschadigd,m et
r.schade;-drop,r.droppeli-fall,r.val,

neerslag;- gau6e,r.meter;- insuranee, r.verzekerlng; --proof, waterdicht (v.stoffen),tegen r.bestand;

r.dicht; - storm , r.bui; --tight, r.dicht; - water, r.water.
rainy, regenachtig,regen...;to provide

againsta- day,toIay(put)hyfora day,een appeltjevoorden dorstbewaren;- season,r.tijd.
raise c1) ww.,doen rijzen,oprichten,
overeind zetten;doen rijzen (v.beslag); (oplheffen, tillen;lichten (v.
gezonken schip); (oplbouwen, optrekken; ophalen (v. kleur); (fnz.
Amer.j verbouwen, telen, fokken,
kweken; bijeenbrengen, weten te
verkrijqen (v.geld,inschrijvingenz.);
doen stl
jgen,verhogen Lookv.salaris
enz.),opvoeren (v.productie e.d.);
(op-, verlwekken, gaande maken;
opwerpen (v. bezwaren, kwestie,
vraag);opheffen (v.beslag,verbod,
staking enz.); bevorderen; -d,verhoogd,(en)reliëf;- aperson(eountry
etc.) against (upon), iemand (een
land enz.)opzetten tegen;- onesell
from ... to @@@;zich van ... opw erken

men; -t
l cheque ta4zzzer.l, cheque
waarvyn het bedrag op bedrieglijke
wijze ls verhoogd; - (the nap of)
e10th,laken rauwen (noppig maken);
- eoal,kolen uitdemijn naarboven
(aan de pppervlakte) brengen; - a
eontribution, contributie heffen; -d
deek fscheepv.j, verhoogd dek; expectations, verwachtingen opwekken; - the land (scheepv.j,land in
zicht krijgen; - money, geld opnemen;- the price (rent,one'j salary,
wages), den prijs (de huur,lemands
salaris, loon) verhogen (opslaan)
(met,by); - a question,een vraag
(kwestie) opwerpen (te berde, ter
sprake brengen);- one'sreputation,
zijn reputatie vergroten; - the
standard of living, den levensstandaard verhogen;- steam,stoom op-

wekken; -d work, gedreven (gehamerd) werk; zie ook alarm znw.,
claim :u),commentznw.,credit ca),
curtain znw.,difficulty b4,dust c),
hat,loan ca),pointca),protestznw.,
query znw-,suspicion,tax :1),troub1e bj,veil znœ-, voice znw., wind
lc1),ea.
bj znw. (Xpzer-), (salarislverhoging,
opslag.
raiser,opheffer,enz.,zie raise c).
raisin, rozijn; -s in brandy, boerenjongens.
rait, zie ret.
rake I znw.,hark; krabber,krabi
jzer;
ççzf.
c., harken'
, schrapen, krabben;
bi
jeenharken,-schrapen,-halen Look;
- t
ogether,upl Look jig.j;af-,doorzoeken.-snuffelen;bestrijken,overzien,hetgezicht hebben op;het oog
latengaanover;rakings,(het)bijeengeharkte(-gesçhraapte);-among(im
into), snuffelen tussen (in), door-,
nasnuffelen; - history lor proofs, in
de geschiedenissnuffelen naarbewijzen;- in,bijelkaar trommelen (v.
geld enz.);--off (znœ.) (#>er.),onrechtm atig comm issieloon;- out the
flreyhetvuurinrekenen (dekken);.

rake

up, ook: (weder) oprakelen (/fg.).
rn.
ke11znw.,hellinq,schuinte (v.mast,
schoorsteen),valllng(v.steven);f
<zf
4,.,
overhangen,-hellen,schuinstaan.
mker,harker;harkmachine;rakelijzer;
krabij4er.
rally ww., (zich) (weder) verzamelen
(verenigen);bijeenkomen,-brengen;
z
ich herstellen Look v. markt), er
weder bovenop komen; oplopen,
stijgen (v.prijzen);prieeshaverallied
sharply,deprijzenhebbenzich kraclltig hersteld;- round ...,zich scharen
om (jig.j;znw.,verzameling,hereniging; herstrl Look v.markt),verbetering;stijglng (deyprijzen),reprise;

range
loos; hand Over hand toenem end,

(algemeen)heersend,om zich heengrijpend,woekerend,aan deordevan
den dag;teweelderig (v.groei);tobe
-, ook:welig tieren,hoogtij vieren
(onder,among).
ram part znw.,wal,bolwerk L
ook jig.j;
ww.
,
omwa
l
l
en
(
o
o
k
j
i
g.
)
.
ramshaeklw ramsiackly, bouwvallig,
vervallen; wankel, wrak, ram m elig

(inz.v.voertuig).
raneh (#zn,
cr.)znw.,''ranch'':boerderij
voor veeteelt'
,f
4'f
zz.,een r.drijven.
raneher(x4mer.),paarden-enveefokker.
raneid,ranstig),sterk,garstig.
ranee, bont marmer.

a hrisk -, een flink herstel; a - oe- raneidity, raneidness, ransig-, garstigheid.
eurred later in the day, later trad
eef1 11.in.
raneorous, haatdragend,wrokkend.
ram znw-,ram ;ramschip;heiblok,hei- rancour, (
ingewortelde) haat, wrok,
m achine;straatstamper'
,ww-,heien;
rancune;to bear > wrok koesteren;
without -, zonder rancune.
inheien,aan-,vaststampen,(inlstam-

pen (ook fig.;in,into);rammen (v. rand, randtleder) (v. schoen); Eng.
schip);(vollstoppen (-proppen)(met, garenmaat (1800 yards).
with); - against(at,on),doen aan- rand
om znw.,at-,op goed geluk (af),
op de gis,lukraak,in het wilde weg,
bonzen tegen;- down (in), inheien,
stam pen;zie ook throat;- into,ook:
zonder doelof methode;to ehoose at
Proppen ln.

-,

het eerste het beste kiezen;

ramble œœ.,(rond-,omlzwerven,(om-,
rondldolen;(van het onderwerp)afdwqlen, van den hak op den tak

sample taken at-, (monster getrokken als) steekproef; adj., lukraak

ramiw ramee,ramehtyezels,-weefsel).
ramilieation, vertakklng Look jig. v.
handel, sam enzwering, onderzoek
enz-).
ramify, (zich)vertakken (ook fig.), (in
takken)verdelen,splitsen fook jig-j.
rammer,heier;heiblok,straatstamper.
ram p znw.,klimm ing,glooiing,helllng;
oprit; fgemeenz.) afzetterij,zwendel
(-arij);ww.,steigeryn,opdeachterste
poten staan (ook /zg.);(gemeenz.)afzetten;afzetterijplegen.
rampaneb (het)hand over hand toe-

dwalen fook jig.);- oneself on the
s
ideo1,zichscharen aan dezijdevan;
-

gedaan enz.,willekeurig,toevallig;sprlngen; bazelen;zie ook rambling;
test, steekproef.
znw.,zwerftocht, om zwerving.
range
een c)
rij)
ww.,rangschi
kken,in rijen (op
rambler, zwerver,enz.,zie ramble W W .
plaatsen,ordenen,opstellen,
ramhling, ZWervend, enZ., Aie ramble
rangeren;gaan (varen,kruisen)langs
f
Jzœ.; VerWardy Onsamenhangend, af(ook:- along);doorlope
' n,-zwerven
dwalend;onregelm atiggebouwd,zonfook:- ovep through,ete.)(ook/ïg.);
zich uitstrekken, reiken; - far, afderplan (stelselloos)neergezet.
wldw een groot gebied beslaan;
- among, zie - with; - from ...

to... (between ... and ...), variëren
(lopen,zich bewegen) tussen ...en...
(van ...tot...);the experiments-over
two years,de proeven strekken zich
uit overtweejaar;- overthewhole
subjeet, het gehele onderwerp doorlépen; - under, vallen (brengen)
ondqr (groep enz.);- with (among),
op e'én lijn staan (stellen)met,benem en,enz.,zie ram pant.
horen tot (indelen bij);- withyook:
ram pant, steigerend, op de achterste
zich scharen aan de zijde van.
poten staande;ongebreideld,teugel- b) znw., ri
j, reeks, aaneenschakeling,

rank
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rapture

(berglketen (ookl - of mountains); staan (stellen, schatten) boven;
sortering, collectie, serir; richting,
after, (in rang) (doen)volgen op;ligging,loop;klasse;berelk,omvang, am onw behoren (gerekend worden)
tot,rekenen tot;geli
rulmte,kring; (/fg.) grenzen (waarjk (op één lijn)
tussen ietsligtofzich beweegt),ge- staan (stellen)m et; - for dividend,
voor dividend in aanm erking kom en ;
bied,terrein;(kitehen) -,(keukenlfornuis;tohave(give)free-,vrijspel
- prior(in priority)to.preferent(behebben (laten); one's whole - of
voorrecht) zijn boven,den voorrang
customers,alzijn cliëntèle;the - of
hebben boven (v.aandelen);- with,
his knowledge, de omvang zijner
zie- among;zie ook next b).
kennis;- ofprices,prlee -,stand der rank II,weelderig,welig (v.groei),geil
prijzen;prijsserie;a wide - ofsub(v.grond);sterk,ransig:garstig; jects,een uitgebrçide reeks onder- nonsense, klinkklare onzln.
werpen; - of view, gezichtsveld; rankle (
/ïg.), knagei,hinderen,met
w rok vervullen.
out of -, buiten schot;to be out ol
one
's- ffig.j,buiten iemandsterrein rankness,welighrid,enz.,zie rank lI.
vallen;within -,binnen schot;within ransaek, doorzöeken,-snuffelen (
naar,
(the) - of,binnen het bereik van; for);plunderen.
to eom e withln the - of insuranee, rans
singom z
f
,
p
nw.
f
zz-,,vr
los
ij
ge
-,ld,
los-ko
prpe
i
js'
n;
geldafperbinnen het terrein der verzekering
vallen;zie ook possibility en sam ple

geld afPersen.
c1);- finder,afstandsmeter;Lradioj rant ww., hoogdravende taal voeren,
richtingzoeker.
bom bast uitslaan;znw.,hoogdravende taal, bom bast.
rank I c) znw.,rang, graad; (maatanteryschreeuwerywiebombastuit'
slaat.
schappèlijke) stand, rang, klasse, r
positle (ookl - of lI#e);standplaats rap Iznw.,tik,slag,geklop;a - on the

(v. taxl's enz.); the -s, the and file Lfig.j, de massa, dr grote

knuekles,een tik op devingers fook
jig.j;œœ.,tikken (op),kloppen (op,
hoop;the - and fashion, de elite; aan),slaan (op).
and station?rang en stand;a houseof rap II,streng garen van + 120 yards.
o eenaanzlenli
jkhandelshuis;ofhigh rap III (gemeenz.),not a -,geen rode
-, van den eersten rang;van hogen
stand;te give first - to, de eerste

plaats geven aan (/ïg.); to take alter, in rang komen na;to take before (of), in r. staan boven;to
take - with, gelijkstaan met; to
rise from the -s (/ïg.),uit de massa
(minderen) voortkomen, zich opwerkeh;lrom the-g olthelabouring
classes,uitderijen van den arbeldenden stand;- list, ranglijst'
.
geven, een p. toebjke
ww,
zi
j
n
pl
aa
t
s
nnen,schikken,indelen;een rang
hebben,zi
jn plaats hebben,een p.
i
nne
me
n;
(Xmdr.) = - above; an
amount ol f 25,000 is expeeted to (/cf!!.),çrn bedrag van E 25.000 zal
waarschnnlijk worden erkend;- as,
tellen als; - equally (on an equal
lootlng), geli
jk staan, gelijke rechten hebben,zieookparipasju;-lirgt
(foremost),eeneersteplaatsznnemen,
vooraan staan; - abovw (in rang)

duit;geen zier.
rapaeiouw roof-,hebzuchtig.
rapaeity, roof-, hebzucht.
rape 1, raap, raap-, koolzaad; --geed,

raap-,koolzaad;-t-seedl-cake,raapkdèk;-t-seedl-oil,r.olie;rdined (-seedl-oil, patentolie.
rape II, druivenstelen, -afval, -m oer;
- vinegar,moerazijn.
rapi
d c#j.,snel,vlug;steil; -ly, ook:
ln een sneltempo;tosell-ly,gereden
afzet vinden, grifvan dehand gaan;

- growth, snelle bloei;znw. (gdœ.
zzzt'.),stêoomversnelling.
rapidity, snel-,vlugheid.
rapport Lgallicismej, betrekking, verband, connectie (tot, met,with).
rapt, in yervoering, opgetogen (van,
over,with); - (up) in, geheel opgaand (verdiept)in.
rapture,opgetogenheid,verrukking;to
he in (go into) -s, in extase zijn
(geraken) (over,over,at).

rapturous
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rate
rapturous, opgetogen,verrukt,verruk- ratal, som w aarvan gem eentebela-sting
kend.
wordt geheven.
rare. dun, ijl (v. lucht); zeldzaam , ratam zie rattan.
zelden voorkomend, ongewoon,
rateh,zie ratchet.

schaars; zeldzaam, ongemeen, bij- ratehet, pal, p.werk; p.rad (ooà'
.zonder, voortreffelijk; (x4mdr.) on- wheel);- brace,booromslag;- drill,
gaar; -ly if ever, zelden ofnooit; in
ratelboor.
very - cases is this due to ...,slechts rateIc1)znw.,verhoudi
ng,cijfer,standaard, m aatstaf, voet; snelheid,
z
e
e
r
z
e
l
d
e
n
i
s
di
t
t
oe
t
e
s
chr
i
j
ve
n
aan...;Ol1- OCCASiORS,een hoogstentem po, gang; graad, sterkte; tarief
kel m aal; of - oecurrence, zelden
(ook:-s);prijs,notering,koers;klasse,
voorkomendqitis- (a -thing)fora
graad,rang; klasse (v.schip); (gem
an
toz.
...,itis-l
(ko
mt
ythat...hetiszelden
meentelbelasting fook:-s);diseount,
voorl*
,datiemand
exehange. freight -, zie c?);money

rarefadiow verdunning,enz.,zierarefy.
rarefaetive,verdunnend,enz.,zierarefy.

rarefy, (zich) verdunnen, ijler maken
(worden);verfijnen Look jig.j.
rareness, ijlheid; zeldzaamheid, (het)
zeldzaam zijn,enz.!zie rare.
rareripe (X?zzdr.) adJ., vroegrijp (v.
vruchten);znw.,v.e vrucht.
rarity,ZLd rareness; rariteit; it is fast
becom ing a -, het wordt hoe langer
hoe zeldzam er.
raseal, schurk,schelm .

-, geldkoers;offieial-, offlcieeldisconto; sight -,zichtkoers;to eharge
a special > een speciaal tariefheffen;the - of produetion, het tempo
waarin w ordt geproduceerd; -s and

taxes, (gemeente- en rijkslbelastingen; zie ook basic,death,first c,
),
market c),railway bj,e.a.; - eard,
tariefkaart; - eolledor, gem eenteontvanger;- eutting,ziecuttingznçp.;

holder (#rzzdr.), advertentiewelke
wordtgeplaatst;-payer,(gemeentel-

enkele m alen tegen verminderd tarief

raseality,schurkerij,schurkenstreek.
belastingbetaler; - war, tarievenoorlog.
rash, overi
jld,overhaast;onbezonnen,
lichtvaardig,roekeloos.
ca)metvoorz.,atany > in allen gevalle.
hoe dan ook;not at any -, ln geell.
rasher,sneetje (spek enz.).
rashness,overijling,enz.,zierash.
geval;ata eheap (low) -,goedkoop;
rasp znw.,rasp;raspend geluid,gekras;
atadear(high)-,duur;atan easy o
fJzœ.,raspen,schrapen,schuren,krasgemakkelijk;ata fearlul-,meteen
sen,afschrapen,-schuren Lookl- olf,
geweldige vaart Look /ïg.); at the
away).
- o1,tegendenprijs(koers)van,naar
raspberry, framboos; - vinegar, fram den m aatstaf Van , tegen, à raison
bozenazijn.
van;atthe (a) - of,met een vaart
rasper, rasp;rasper.
(snelheid)van,in een tempo van;to
ratznw.,rat;Lgemeenz.jonderkruiper; turn out bieycles at the - of 300 per
overloper;to sm ella -,lontruiken;month, 300 rijwielen per maand afpoisom rattenkruit;to m ake --proof
leveren (fabricçren);interestattheb
y zinw rattenvri
j maken met zink; of 5 %,rente a
'5 % ,zie ook interest
'stail,rattestaart (vijl);-trap!rat11:) en c); at that (this) -, ook
tenval;ww.fgemeenz.j,onderkrulpen;
Lgemeenz.j:op die manier,zodoende;
overlopen Look: - over; naar, to). t
o-nbe(eome)(uplonthe-s,armlastig
zi2
ratablw belastbaar,belastingplichtig(in
(worden).
verbind.,- of charges,kostentarief;
gemeentebelasting);schat-,waardeer- ca)
ol
t
he day,dagkoers;- ofdiseount,
baar (op,at); proportioneel, evenredig; ratably, ook: pondspondsgediscontotvoet);- ofexehangw (wiswijze; - value, belastbare waarde;
sel-, geldlkoers; the er rent (tozie ook freight ca).
day's)-ofexehange,dekoersvanden
dag,de hpidige koers; - offreight,
rat
af
i
a,
r
at
a
f
i
a
(
l
i
ke
ur
e
n
ke
r
s
)
;
s
oo
r
t
gebak.
vrachttprils, -tarief, -koers); - of
rase,zie raze.

rate
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rattler
gnterest, rente, r.voet, -standaard, ratln61,aanslag(ingemeentebelasti
ng);
-type; - ol i
ssue,em issiekoers,koers
tameféring;rang, klasse, graad (op
van uitgifte; - of m ortality, sterftes
chip)@ klasse (v.schip);(geschatte)
financlële positie;-s,ook:m anschapcijfer; - ol pay, loon-, salarisstandaard,-regeling;-s of postage,postgen (scheepv.).

tarief;zie ookinsurancec),premium
c),price c1),wage la),e.a.
bjva
;rz
f&'., aanslaan, taxeren, begroten,
ststellen,bepalen,schatten,waarderen fookfig.) (op,at);geschat(gerekend) worden; tzlz?zer.l het transport, tegen een overeengekom en
premie,afsluiten (opzich nemen)van;
zieook rating I;- (tobe-d) a% den
rang hebben (toekennen) van (fnz.
sclteepv'j;- high (low), hoog (laag)
schatten (aanslaan); - a ship, een
schip in een klasseplaatsen;- am ong,
rekenen (tellen)tot(onder);- up,in
een hogere risicoklasse plaatsen (cssur.j;- onesellwith,zich op één lijn
stellen m et.
rateII,een standjemaken,deleslezen
(wegens,for); - at (ze!#.),uitvaren

tegen;zie ook rating lI.
rate 111,zie ret.
rateable, zie ratable.
rateen,zie ratteen.
rather, eertder),lievertveeleer; nogal,
vr
ij,enigszins,tam elilk,we1wat;()r...,ofliever-..,ofbetergezegd..-;Ihad

ratmg II,standje,uitbrander.

ratio, verhouding, reden; coëfficiënt;
the - olreserves to liabilities,de verhouding der reserves tot de verplichtingen;in the - of...to ...,in deverhouding van ... tot
- ofworklng
expenses, operating -, exploitatiecoëfficiënt; zi
e ook inverse adj.
ratioeinatw (logi
sch) redeneren (na-

denken).
Yevolgtrekking.

ratioeinatioh, ratiocinatie: redenering,
ratzon znw.,rantsoen, portie; -s, ook:
proviand; ww., op rantsoen stellen,
rantsoeneren,distribuëren;eoal-lng,
steenkolendistributie.

rational c#j., redeli
jk, met rede begaafd;redelijk,rationeel,verstandig;
verstandelijk;zie ook ltorizon znœ.;
numaber
veelheid.

znw., m eetbare hoe-

rationale, (logische)grond.
rationality,rede;verstand;redelijkhgid.
ratlonalizatiom çgl.ratiqnalizeisanemng.
rationalize,verstandelllk verklaren;saneren, gezondmaken (v. industrie,
(would) - waittill...,ik zou (wilde)
bedrijf);- away,wegredeneren:
liever wachten totdat-..; I - thlnk ratl
lntels?ratlingsLscheepv.),weefli
lnen.
r
a
t
oom nzeuwe scheut van suikerriet;(lear) that..., ik geloof (vreqs)wel
ginger, inferieure gem ber.
(eigenlijk),dat...;a-goodquaht
*y,een
tamelijk (vrij) goede kwaliteit; the rattan,rotan, Spyans riet; fgew.vzp.)
letter is - too Iong,debriefiswe1w at
(bindlrotting (rlet).
atteen,ratijn,ratiné.
(a1)telang;- more (less) thqn liltp r
iets meer (minder)dan vijftlg;thxs rat-tem sabotage plegen; saboteren;

sphere of employm ent will expand ing, sabotage.
than dim inish, dit arbeidsterrein zal ratteper, saboteur.
eerder groter dan kleiner worden; rattle ww., (doen) ratelen,rammel
en,
thisisan advantage - than otherwise,
klepperen (met);- on (away,along),
m aardoorratelen;- a bjllthrough the
ditisjuist(veeleer)een voordeel;this
adds to the conlusion - than otherHouse,een wet er doorjagen;- up,
wise, dit doet de verwarring eerder
wakker schudden (/fg.); - up the
anehor, het anker vlug ophalen;
toe- dan afnemen; - than pay the
- -br
import-duty.dem anded,they prd erred
aintedlj --headted), --patetd),
to give up their goods,liever dan het
leeghoofdtig); - tra? znw.,rammelgevorderde invoerrecht te betalen,
kast (inz.v.voertulg);snuisterijen;
J'.,wrak,wankel.
deden zijafstand van hun goederen. ratad
tler, ratelaar, enz., zie rattle WW.'
ratm cation, bekrachtiging, ratificatie.
ratily, bekrachtigen, ratificeren, goedrammelkast; (gemeenz-) puik iets,
prachtexem plaar.
keuren (v.verdrag).
ii
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rattinet,dun,fij11ratiné.

reach

(geaz.jig.;t)t
?/ç:- out);metdengrond
gelijk maken,slechten (gcœ.:-tothe
ground);Lzeld.jschaven (dehuid);-

ravage znœ., verwoesting, plundering,
ravage;a preservative for proteeting
wooden piles from the -s of m arine
lrom rem em brancw uit de herinnehorers, een middel ter bescherm ing
ring wegvagen.
van houten palen tegen vernieling razee,schip dat lager is gem aakt door
door paalworm en;the -s oftim e,de
het wegnemen van het (de) boven-

tand destijds;fc#
v.,verwoesten,plun-

deren; verwoesting aanrichten.
rave 1, wagenladder.
rave 11 çç,œ., raaskallen;razen, tieren

dektken).
heids-s.;- blade,s.je;- edge,scherpe
kant (v.scheermes);to be on a ('s)edge,ineenhachelijken(kritieken)
toestand verkeren'
, - strop (strap),
scheer-,aanzetriem ;f
zzfc.(zcî#.),sche-

razor znw.,scheerm es;safety -,veilig-

(v.storm enz.en jig.j;- about(of),
dwepen met;- out,uitslaan,-kram en
(v.onzinenz.);- itselfout,uitrazen'
,
znw., geraas, getier.
ren; - down,besnoeien.
ravel mfc., uitrafelen,ontwarren Look razzia, razzia.
jig.j;verwikkelen,verwarren;in de re,in zake (jur.ooklin -).
war geraken;rafelen Look:-out);- reabsorb, weder absorberen enz.
out,ont-,uitrafelen;ontwarren;znw., Peabsorpti
on, (het) weder absorberen
verwikkeling,verwarring; rafel.
enz.
rave
nIznw.,raaf;adj.,ravenzwart(ooà: re-aeeept, heraccepteren.
- bl
re-aeeeptanee, heracceptatie.
ats
k).
raven II,plunderen,op roof uit zijn; reaeh c) f
'
fzf
<z.,bereiken; (aan-z over-,
verslinden, opslokken;schrokken;toelreiken Look:- lorth); ult-, toefor,belust zijn op.
steken Look:-out);(wetente)treffen,
ravenous,roof-,vraatzuchtig;uitgehonpakken, boeien; reiken, zich uitgerd.
strekken;- adeeision (settlement,an
ravine, raviJ*n.
unde
rstanding,etc.), tot een besluit
ravish,m ede-,wegslepen Lookjig.j,ver(tot overeenstemming enz.) komen;
rukken,in vervoering brengen.
yourletter-edusyesterday,uw brief
raw adj.,rauw;guur;ruw,onbewerkt, ls gisteren in ons bezit gekom en,
ongeacheveerd; onverdund, onverheeft ons g. bereikt; news has -ed
mengd,puur (v.spiritualiën);onge- here that ...,er is hier bericht ontvold; ongesponnen;ruw, ongelooid;
ongem out;- eotton, hides,produets,
silk, sugar, tobaeeo, ruwe katoen,

huiden,producten,zijde,suiker,tabak; - edge, r.e kant (v.stof); hands, ongeoefende (ongeschoolde)
werkkrachten;- m argarine,zie oleom argarine; - m aterial, grondstof; m ilk, ongekookte m elk; in the state, inonbewerkten toestand;znw.,
rauwe plek;zie ook touch on.

rawness, rauwheid, enz.,zie raw adj.
ray Iznw.,(lichtlstraal Look jig-);- of
hope,lichtpunt,straalvan hoop;- of
light, lichtstraal; fcm.,stralen schie-

ten,uitstralen Look:- lorth,olf,out;
ook jig.j;bestralen.
ray II,rog (ook:- fish).
rayon (industr. benaming (Joor) kunstzijde.
razw doorhalen,uitkrabben, uitwissen

vangen, dat...;olfenees thatthelaw
-es,overtredingen welkeonderdewet

vallen; - after(for),trachten te bereiken, reiken (streven) naar;- at,
reikentot,komen bij,raken;- dowm
aanreiken, -geven; afnemen (van
plank enz.);zie ook reach-me-down;
a period whieh -ed well into the
nineteenth eentury,een periodewelke
zich tot ver in de negentiende eeuw
uitstrekte'
, - to, bereiken'
, belopen

(bedragen);my ineome willnot- to
i
t, mijn inkomen isdaarvoorontoereikend;- up,aanreiken,-geven;- up
to it,zover reiken,er bijkomen;zie
ook aim znw.,bottom c1),crisis,dimension,far #),limitc1),e.a.
bj (het) reiken;bereik, omvang,uitgestrektheid;(Jfg.)bereik,vermogen;
begrip;rak (v.rivier);above my -,
boven mijn bereik Lookfig.j;beyond

reaehable
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(outof)our-,buitenonsb.L
ook/4.);
out of -, niet te bereiken,onberelkbaar; within -, bereikbaar, binnen
het bereik;within our -, binnen ons

b.Look /fg.);within easy - of?van ...
af (uit)gemakkelijk te berelken;to
brlng within the - of,binnen het b.
brengen van; withln the - of all

(everyone),binnen ieders b.
reach-me-down (gemeenz.) adJ'
., gereachable, bereikbaar.

maakt,confectie...;znw.,-s,gemaakte confectieklederen; tweedehands
klederen.

reading

i
uidende
snhoud
ilenee is(lno
t to bea1s volgt); my
- as eonsent,
m il
-n stilzwi
jgen moet niet als toestem m ing worden opgevat; - law
(for the har), in de rechten studeren;zieook ahead bj,lectureznm.,
lesson znlv.,Paperc)znql.,proofc1).
bj verbind.,- again, herlezen;i1 I aright,als ik goed lees; - too m ueh
into one's words, m eer betekenis in
iem ands woorden leggen dan er in

zit;- off,aflezen (v.instrument);-

on,door-,verderlezen;- out,hardop
l.;vool'
lezen;uit-,ten einde1.
(through)
;e-n;
ovon
er
, over-, door-,nalez

read,reageren,zijn terugslag doen gevoelen, terugwerken (op,om upon), - ing your letter over again, bij het
een terugslag ondervinden; Lchem.j
herlezen van uw schri
jven; - one
through, iemand doorzien; - to onw
reageren (op,upon); wi
jken,teruglopen (v.koersen);- against,ingaan
iemand voorlezen; - (up) 1or an
(
zlch verzetten)tegen,tegenwerken; examinatiom werken (studeren,zich
to?reageren op,ontvankelijk (gevoorbereiden)vooreen examen;-up
voellg)zijn voor;ooklreageren (antasubject,- up for(on)aguhjeet,een
woorden) op.
onderwerp bestuderen lbQ'v. voor
reactanee eoil(radio),smoorspoel.
examen), zich prepareren (er inreaetion,reactie (ook c/lezrz.,beurst. en
werken);zie ook press 11c).
r
e
ad
ability, leesbaarheid, vgl. readable.
politiekj, terugwerking, -slag; ook:
ant
woo
r
d
(
o
p,
t
o)
;
a
ct
i
on
and
-,
r
e
ad
ah
le, leesbaar;lezenswaard;fzeld.)
actie en reactie;to su#fer a slight -,
legible.
e
nigszins teruglopen (v. koersen); readdress,opnieuw (ynders)adresseren.
a - set in, er trad een reactie in; I reader,lezert
es);advlseur(v.uitgever);
should like to have your - to this
l
c
o
r
r
e
c
t
o
r
L
ook:printer's o prool-);
proposal, ik zou gaarne uw antwoord
ector;leesboek (voor studie).
op ditvoorstelvernem en;- eoupling readil
y,geredeli
jk,grif,dadelijk,vlug,
Lradio), terugkoppeling; - coil, tegemakkelijk, licht; gaarne;zie ook
rugkoppelspod.
ready;tosell(goolf)-,geredenafzet
reactionary adJ'
., reactionnair, tegenvinden, goed (vlot) van de hand
werkend;znfc.:reactionnair.
re-adivatw opnleuw activeren, vlg.
activate.
read ivw terug-, tegenwerkend, reage-

gaan;the im portance ofthis you will
appreciate m ore - when we inform
you that...,hetbelang hiervan zultu

des te beter inzien, wannçer wij u
mededelen,dat...;from whieh it will
rend (op,to),gevoelig (voor,to).
- he seen *
read c)lezen;lezen in,doorlezen;:f**n waaruit m en terstond
ziet...;zieook imagine,recognize,e.a.
lezen Look v.instrument);lezen,ultleggen,opvatten,interpreteren;ver- readiness, yereedheid,enz.,zie ready;
klaren,oplossen;doorzlen,-gronden;
bereidtwllliglheid;to expressone's -,
zich bereid verklaren; in -, gereed
studeren (in); een lezing houden; kl
aar;tohold in > gereed houden;to,
luiden; aanwijzen (v. thermometer
enz.);zie ook reading;well - (verl. put(get)in -,ingereedheidbrengen;
with the utm ost -, m et de m eeste
deelw.),(zeer)belezen;themost - of
all books, het meest gelezen boek;
bereidwilligheid; - ofresouree,vinthe minutes were taken a! -s de
dingrijkheld; - ol speech, welbenotulen werden voor kennlsgeving
spraaktheid'
, zfe ook mind J,) en
aangenomen; a letter -lng as
follows,een brief van den volgenden

wit znw.
reading, het lezen, enz., zie read ab
.:

readjourn
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lectuur;belezenheid; studie; lezing,

behandeling (v.wetsontwerp); correctie (v.proeven);aflezing,aanwijzing,stand (v.byromçter enz.);we
aresureyou willlindthisreport (this
report wzll make) most interesting
-,qij zijn er zekervan,datu (men)
den Inhoud van ditrapportzeqrinteressant zult (zal)vinden; different
(various)-s(oltheease),afwijkende
(verschillende) lezingen (opvattingen); to take temperature -s, de
tem peratuuraflezen;- book.leesboek
(voorstudie);-deskylezenaar;-glass,
leesglas,-loupe;- lam p,studeerlam p;
- matter,lectuur; - room! leeszaal,
zie ook Lloyd's;- stand, zze - desk.

readjourm opnieuw verdagen (opschorten).
readlournment,(het)opnieuw verdagen
(opschorten).
readlust, oqnieuw regelen, schikken,
ordenen, ln orde brengen; ook: saneren (v. bedrijf); - the hoopw de
dyigen wederop haarplaatsbrengen.
readjugtment, (het) opnieùw regelen,
enz.,ziereadjust;sansring.
readmissiom wedertoelatlng, (het) opnieuw opnem en.
readmit, weder toelaten (opnemen),
weder toegang verlenen.
readm ittancw zie readm ission.
readopt, weder aannem en.
ready J,
) gereed, klaar, bereid; bereid

(-willig,-vaardig);vaardig,vlug,bij
hand; licht geneigd; nabij, bij
(voor) de hand; prompt; zie ook

de

readily; to get -, gereedm aken? in
gerqedheid brengen, gereedkrilgen

(-hpbben);gereedkomen;zich gereed-

m aken;to have -,gereedhebben, gereedhouden; to m ake -,zietoget-;
bereiden;to put -, gereedleggen; -

realil
(shipment), gereed ter verzending
(verscheping); - to han; (to one's
grasp), zie hand cz)en grasp znœ.;
zie ook acceptance c),reference :),
reply :z),sale c),wit znw.
è)samenst.,--lurnished,gemeubeld en
al; --made, gemaakt (v. kleding),
confectie..;--madeelothes(dothing),
ook: --m ades, confectie, gem aakte
kleding; --mad
le (clpthes) shop, -m ade elothing estabbshm ent, confectie-,kledingmagazijn;--made elothing laetory,confectiefabriek;--m ade
clothing trade, confectiebedrijf; -m oney business, zaak waar slechtsà
contant w ordt verkocht; --money
transaetions, contante zaken; -paeked, geheel gereed verpakt; --

to-wear (d&dr.),zie --made;--witreaffirm,opnieuw bevestigen (bekrachtigen).
reafll
rmatiom hernieuwde bevestiging
(bekrachtiging).
ted,gevat.

reallorest, weder bebossen.
reallorestatiom wederbebossing.
reagent, reagens.
real 1, reaal (munt i
n Spanje,Mexico

enz.).

real II! werkeli
jk! daadwerkelijk! wezenlilk,echt,reèel,waar;zakeli
lk (v.

recht);reëel,vast (v.eigendom);the
> de werkeli
jkheid (realiteit)à -ly,
ook:in werkeli
jkheid,feitelijk;lnderdaadëyou are -ly responsible,u zijt
feitelljk verantwoordelijk;- aeeount
Lboekh.j,rekening vanbezit;-aetiom
proces betreffende (ïnz.onroerende)
zaken;zie ook rightc,); - property
(estate), onroerend goed,vastgoed
(eigendom); - estate agent(broker),
m akelaar in vaste goederen; - estate
bank,grondcredietbank;the - extent
of the danger,de ware om vang van
het gevaar; - stoek, effecten welke

eash,- money, zie money c)en è),
zieook b);a - pen,een vaardigepen;
its - solubility in water,zijn gemakzich werkeli
jk in handen van den
ell
jke oplosbaarheid in water;- to
e
i
ge
naa
r
be
vi
nden;the - thing (ar...,gereed om ...; bereid om ;op het
tiele),je ware!;zie ook tareznw.en
puntvan (om)...;to he too - to...,
thing bj.
alte zeer geneigdzijnom;-toload, realgar,realgar:rood zw avelarsenicum .
laadklaar; - abput (scheepv.j,klaar realistiw realistisch.
om teFenden;to bevery- atexeuses! reali
ty,werkelijk-,wezenli
jkheid,realizijn verontschuldigingen steeds biJ
t
e
i
t
;
i
n
-,
i
n
we
r
ke
l
i
j
khe
i
d,inderdaad,
de hand hebben; - lo2 di#pateh
feitelijk.

realizability
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Peason
realizability,vgl.realizable;ook:liquidi- reappear,weder verschi
jnen,enz.,vgl.
teit.
appear.
realizable,voorverwezenlijkingvatbaar, reappearanee, wederverschijning, enz.,
vgl.appearance.
begrijpelijk, realiseerbaar, enz., zie
realize.
re-apply, weder aanwenden,enz.,vgl.

realization, verwezenlijking, enz., zie
APPY.
realize; realisatie; besef; - account reappo
m t, herbenoem en, weder aanstellen.
(price,sale,value)?realisatie-,liquidatierekening,
-prl
js, -uitverkoop, reappointm ent, herbenoeming, w eder-waarde;- s
tatem ent,ook:uitdelingsaanstelling.
rear I znw., achterhoede; achterkant,
l
i
j
s
t
.
realize, verwezenli
jken, tot werkeli
jkachtergrond;tobring(close)upthe-,
heid m aken;zich een beeld vorm en
de achterhoede vormen, achteraan
Van, zich VOOr Ogen stellen, zich
komen (ookfig.);atthe -o1,achter;
indenken, tot het inzicht komgn,
in (the) -, (er) achteraan, in de
achterhoede'
begrijpen, beseffen, inzirn, zlch
1 van achteren; to G ke
rekenschap geven van;reallseren,te
(attaek) in (the) -,in den rug aangelde m aken, van de hand doen,
yallen (ookfig.);tobein the - ofthe
kapitaliseren,om zetten,verzilveren;
times (fashions). bi
j den tijd (de
opbrengen (v.prijs,som);makrn (v.
mode)ten achter zijn;to hang on
wlnst,geld);wznstmaken,verdlenen
the - o1,op de hielen zitten; adj.,
(op,on); (to eome) to he -d,zich
achter..-,achterste;- Iamp (light),
yerwezenlijken,uitkomen,in vervulachterlamp (-licht); -most, achterllng gaan; the goods -d f 1000, de
ste; - view, achteraanzicht;zie ook
goederen brachten f 1000 op;- well

drop to, rearward, rearwards.

(ill), veel (weinig) opbrengen; our rear H ,oprichten;opheffen;verheffen;
hope wasnot-d,onze hoop werd niet
optrekken,bouwen;opbrengen,(op)kweken,fokken; verbouwen.
vrrvuld;theprofits-d,de gemaakte
wlnst; profits or losses -d, gerealiseerde winst ofverlies;profits -d on
r
ee
xal
cha
ise
ng
erede
, ekoe
xehang
rswienst
pr
.ofits -d, ge-

rearrange,opnieuw schikken,enz.,vgl.
arrange.

rearranKement,(het)opnieuw schikken,

enz., vgl.arrangement.
realm!koninkrijk,rijk (ook fig.j,(rijksl- rearward znw.,in the -, achteraan; to
gebled;the-(s)offaney,hetrijk der
(the) - o1, achter; ad)'., achter...,
fantasie.
achterste; achterwaarts; bl
jw., zie
rearwards.
realtor (Xzn,
cr.),zie estate agent.
realty (jur.),ziersalproperty (estate). rearwards,achterwaarts,naarachteren.

ream 1,riem (papler,i80,soms500vel; reason c1)znw.,rede,redelijkheid,verstand; recht,bi
printer's -:516 vel).
llijkheid;reden,oorzaak,aanleiding,grond;an additional
ream II,(oplruimen (v.gat),verwijden.
reamer, ruim er, ruim naald.
reanim ate, doen op-, herleven, weder
bezielen.
reanim ation,herleving,wederbezieling.
reannex, opnieuw aanhechten, weder

toe-,bijvoegen.
reap,maaien,(inloogsten fook /ig.);zie
ook advantage è1),benefit c), fruit
c),laurelznw.,sow ll.
Peaper, m aaier, Oogster; Jtl/fzcu
nreaping
m achine.

reapinp -hook,sikkel,zicht'
,-maehine,
m aalm achine'
, - tim w m aai-,oogst-

tijd.

-,een reden te m eer;thereis every to suppose ...,er isalleszinsr.om aan
te nemen...;to have grave - to lear,
ernstige r. hebben om te vrezen...;

plausible> aannemelijke(plausibele)
r.; sound (solid,substantial) -,gegronde r.,deugdelijke grendi.
strong
-.gewichtige r.;valid -,geldige r.;
the - why ..., waarom...lthatzsthe
why ...,daarom ,om dle r....;- to
eo
mpl
ain (for eomplaint), r. tot
klagen; their - 1or doing so, de r.
waarom zijditdoen (deden);thereis
(some) - in that,datlaatzichhoren,
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rebel
CC I
.S .
lCt,
s waars in'
) zie ook rhym e
r. afbrengen van; there is no -ing
with him , er valt niet m et hem te
ZnW .
praten.
ca)metf
'
cf
zz.,to advanee a een reden
aanvoeren;to allege -s for, m otive- reasonable, redeli
jk, verstandig, voor
ren,r.n aanvoeren VOOr;to <ive a -,
redenering vatbyar;redelijk,billi
jk,
zie to advance a -'
, without any behoorlijk, matlg; gegrond, aannebein; g'
iVPX, Zonder OPgaVe Van r.n;
meli
jk;zie ook reasonably; - doubt,

reasOn

rechtmatige twi
jfel; - terms, redeto have ene's-s, zijn r.n voor iets
lijke (billi
lke,coulante)voorwaarden.
hebben;to hear (listen to) -, naar
redeluisteren;to see - to,r.(aanlei- reasonableness, redelijkheid, enz., zie
reasonable.
ding)hebben om ;they see - atlast,
zijzien hetdan eindelijk in;to talk reasonably, redelijkterwijze),billijkter-? verstandig praten; to urge a >
wijze);tamelijk,redeli
jk;they do all
zTe to advance a -.
they - ean to...,zijdoenalleswatzi
j
m aar kunnen Om
ca)metvoorz.,by - of,wegens,door,Op
reasoning,redenering,argumentatie;a
grond van, ten gevolge van; for
eeonom ical -% for -s of eeonom y,
zuinigheidshalve,terbezuiniging;for

elose -,een r.die sluit;in the - of,
in den gadachtengang van.
some - (or other), om de een of reassem ble,opnieuw verzam elen;weder
andere reden;for no - exeeptthat...,
bijeenkomen (vergaderen).
for no other - than that@*@# enkelen reassert, weder verklaren (
betuigen);
wedqr doen gelden; when norm al
alleen omdat.***
> for that Om die
eonditions - them selves, w anneer
r., uit dien hoofde'
,for thatVery -,
norm ale om standigheden zich weder
juist daarom;1or this -,if 1or no
doen gelden.
other; for this- alone,(alleen)reeds
daarom ,reeds op dezen grond; for reassertion,herhaalde verklaring,enz.,
zie reassert.
whieh ...> om welkereden,waarom ,
weshalve...; zie ook obvious; in -, reassign, weder aan-, toewi
jzen, enz.,
vgl. assign ww.
redelijkterwijs),in redelijkheid?naar

billijkheid;any sum in (within) -,
elke redelijke som, elke som welke
men redeli
jkerwijze kan verlangen;
in good > terecht;amenable(open,
pervious)to -,voorredevatbaar;to
bring to -,totrede brengen;itstands
to -,hetspreektvanzelf;with -,m et
recht,terecht;with good -,op goeden

reassume (zd!#.),zie resume.
reassumption Lzeld-),zie resumption.

reassuranfe, hernieuwde verzekering,
enZ., zie reassure.
reasslzre, opnieuw verzekeren; herver-

zekeren flevensverz.); geruststellen;
reassuringtly),geruststellend.

reattem pt, opnieuw beproeven, enz.,

vgl. attem pt f
z'f
zz.
grond;within -,billijk,redelijk;this rebag
, opnieuw opzakken, in andere
seeurity wouldeoveruswithin -,door
zakken doen.
deze zekerhei
dstelling zouden wij
behoorli
jk gedekt zijn; without > rebale, opnieuw in (in andere) balen
zonder r.;zie ook rhyme znw.
verpakken.
OP
è) œW?., redeneren (over, about, of, rebate I ZnW., korting, reductiegr(
en, ote
upon; met,with); beredeneren, re- tarieven, vrachten, rechtgr
deneren over, bepraten; zie ook
partij), rabat,aftrek;to ant a >
n rabat enz.verlenen;to Pay (take
reasoning; (well) -d, beredeneerd, ee
up) a B/E under-, een Nvissel vöör
met redenen om kleed; - away, wegden vervaldag betalen (tegen een.
redeneren; - down, door redenering
overwinnen; - from , uitgaan van,
korting);- fororigin,herkomstrabat;
zie ook defer; WW. fve
roud-), Verzijn r. gronden op; - oneinto ...,
*
m inderen, verzwakken,
afstom pen;
iem and overreden om ,door r.brengen tot...;- outthe consequenees,de
Lintrans.,zeld.),rabat verlenen.
gevolgen berekenen (overwegen); - rebate 11, zie rabbet. opstandeling,
rebel znw., oproerling,
one outof,uithet hoofd praten,door

rebelllon
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receipt

muiter,rebel;c#j.,oproerig,opstan- reeallablw herroepbaar enz., vgl. redig,muitend;ww.,oproerm aken,muicall ww.
ten,inopstandkomen(tegen,against). reeant, herroepen, terugnemen, (zijn
rebellion, oproer,opstand, rebellie.
woorden enz.)intrekken,zijndwaling
rebellious, oproerig, opstandig; hardopenlijk erkennen, amende honorable doen.
nekkig (v.ziekte enz.).
reeantation,herroeping,enz.,zierecant.
rebind,opnieuw (inlbinden.
re-boiler, - a vessel, een schip van reeapital
ization,herkaqitalisatie.
recapitalize, herkapitilseren.
nieuwetn) ketelts) voorzien.
itulate,in het kort herhalen,kort
rebol
t,opnieuw grendelen;ftechn.jver- reesap
bouten.
am envatten, recapituleren, resurehound ww., terugspringen, istuiten,

m eren .

kaatsen;- upon,terugwerken (neer- reeapitulation, recapitulatie, korte herkomen) op (
.
jig.4;znw., (het) terug- haling (samenvatting).

springen enz.; terugstoot; - platw reeapitulative, reeapitulatory, recapitulerend,enz.,zie recapitulate.
veerplaat.
re-broadeast f
'
r7f&z.,relayeren'
, AN,W., re- reeapti
on (jur.)?her-, terugneming (v.
layering.
wederrechteligk ontnomeneigendom ).

zzf
zz.,heroveren (ookv.markt),
rebuff,(botte)weigering,afwijzing,af-, recapturef
terugstoting; to m eet with a -, op
hernemen; znw., herovering; (het)
heroverde.
een weigering (afwijzing)stuiten,het
hoofd stoten; f
zzf
zz., af-, terugstoten, reeast ww.
, opnieuw gieten (vormen);
weigeren,(bot)afwijzen.
opnieuw bewerken, omwerken (v.
rebuild, herbouwen, weder opbouwen,
boek enz.);opnieuw berekenen;znw.,
omgieting; om werking.
herstellen Look jig.);verbouwen.
rebuke çf/f
zJ., berispen, terechtwijzen; recede 1, teruggaan, -wijken, (zich)
znw.,berisping,terechtwijzing.
terugtrekken;teruglopen,afgaan (v.
rebus, rebus.
getij);teruggaan,-lopen,dalen,omrebut, terugslaan, -stoten, afweren;
laag gaan (v.prijzen,koersen);achweerleggen;(jur.)(nader)repliceren. teruitgaan (in waardeenz.);- lrom,
rebutment, rebuttal, weerlegging, reintrekken,latenvaren (v.eisen enz.);
pliek.
terugkomen van (opinie); terugtreden,zich losm aken van,zich onttrekrebutter, weerlegging; (
jur.) nadere
conclusie van gedaagde.
ken aan (overeenkomstenz.);- into
baekground, op den achtergrond
rebuy, weder kopen,terugkopen;(fdr- tthe
reden.
ml
jnhand.)zich dekken.
recaleitranee, verzet,weerspannigheid. reeedeII,wederafstaan (
aan vroegeren
reealeitrantadJ'
.,recalcitrant,tegenstrebe
z
i
t
t
e
r
)
.
vend,weerspannig,in verzetkom end reeeiptznw.,ontvangst;kwitantie,ont(tegen,to);znw.,weerspannige.
vangstbewi
js,reçu;ook = recipe;-s,
recaleitrate, tegenstribbelen,weerspanontvangsten (aan,from);-sand expe
ndi
t
ur
e
,
o.
n en uitgaven'
,aeknowlnig zijn, zich verzetten (tegen,
edgtelment of-,berichtvan o.;to
against,at).
reeall ww., terugroepen; her-, wederaeknowledge - (of),de o.berichten
roepen, intrekken, terugnem en; op(van), zie ook acknowledge en aczeggen (v.kapitaal);zich herinneren, knowledgtelment;to take - of,in o.
nem en? ontvangen; against -, tegen
wederinhetgeheugen(voordengeest)
o.bewigs (kwitantie,reçu);to bein roepen Look:- to mind);doen herleo1, ontvangen hebben; ontvangen,
ven;you will- that..., u zult u herhebben,genieten (v.pensioen,salaris,
inneren,dat...; (from eireulation),
intrekken,buiten omloop stellen (v. toelage,onderstand enz.);those in of lixed ineomes, zij die een vast
geld);znw.,terugroeping,rappel;herinkom en genieten; we are in - of
roeping;beyond (past) o onherroeyourletterof4thFeb.,wijzijn in het
pelijk.

reecivable
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bezit van (ontvingen) uw schrijven
d.d.iFebr.;on-(of),bij(na)o.(van):
- i
n lull (of alldemands),- in full
settlement,kwitantie terfinale kwijting;zie ookm ateznw.enprovisional;
hook, kwitantieboekje; - form,
k.form ulier; - stamp,plak-, k.zegel,
vgl. postage stam p; ww., kwiteren,

reeeptive

ep enses,ontvangkosten (bijexpeditze);- note,opgave van ie verladen

goederen; - offiee,kantoor voor het
aannem en van brieven en pakketten,
bestel-, aanbrengkantoor; - order,

ge
rechtelijk besluit tot voorlopige
benoem ing van een bewindvoerderin
eeninsolventen boedelithecourtm ade

a - order(againsthim),derechtbank
voorvoldaan tekenen;- lor,(afltebenoem de een bewindvoerder tot
kenen VOOP.
reeeivable,aannemelijk,aanvaardbaar; voorlopig beheer van zijn boedel;toelaatbaar;(nog)te ontvangen,zie
point (dmcr.), zie - station; - set
Lradioj,ontvangtoestel;- ship,logeook bill l1c)en debt c).
m entschip;- statiom ontvangstation,
reeeive, ontvangen (van, from; ook
radioj, aannemen,in ontvangst ne- s. van aankom st; - teller,bediende
m en ' Opvangen; Opnem en,toelaten;
aan de betaalkas.
ent.
krijgen,vinden,Ondervinden,-gaan; reeeney, (het)recente,enz.,zie reche
tals waar,algemeen)aannemen,ge- reeensiom herziening (v. tekst); rziene uitgave.
loven;helen;overnemen (v.goederen
door curator);zie ook recezving; - reeent, recent,van recenten datum ,ona (Iiseount (interest, salary, etc.), langs (kort geleden) plaats gehad
hebbend enz.,van den laatsten tijd,
korting (rente,salarisenz.)ontvangen
(gçnieten); we duly -d your letter,
pas
verschenen enz.; jong, vers,
nieuw, fris; zie ook recently;our wiJontvingen (kwamen in het bezit
eorrespondenee,deindenlaatstentijd
van) uw schrijvçn;itisgenerally -d,
the -(l opinion is that ..., algem een
tussen ons gevoerde correspondentie;
wordtaangenom en,de algemeen gelthemogt- data,dejongstegegevens;
dende m ening is,men is a. van OOrof-dateqrecent.vanrecenten(jongen)
dat
ate-num
issue
KKTi
m T.
es'
' een
deel,dat...; - pareels, pakjes aannede
rum
laa;ts
m oefrsthe
van
de
;,
their
men (bij aanbrengkantoor);tenders
- report, het onlangs door hep uit(
a
ppl
i
e
at
i
o
ns
,
s
ubs
e
r
i
p
t
i
ons
)
wi
l
l
be
gebrachterapport;ol-yearw (zn)de
d,-weareoyen to - tenderw eteu for
..., i
nschrijvlngen enz.worden ingelant
atls
te jaren.
y, onlangs, kort geleden,sedert
wacht voor...; (payment) -d, -tl reee
kor
t
,
kortelings, pas? dezer dagen;
paym ent, -4 with thankw voldaan,
betaald fop rekeningt; -4 ol fzeld. ook:in denlaatsten tljd;quite-,nog
from) Mr X ..., ontvangen van den
pas,nOg voor kort;until -, tot voor
kort;as - asJan.1937,nog (
heer X ... (op kwitantie); zie ook
pas)in
Jan. 1937.
damage c)en handling.
reeeiver,ontvanger(ooktechn.enchem.j; reeeptaele, vergaarbak, reservoir, vat;
vergaar-, bew aarplaats.
heler; hoorn (telej.);ontvangtoestel
reeeptiom ontvangst Look radio), ont(
r
adi
o
e
n
t
e
l
e
gr
.
j
;
(
and
ma
nage
r
)
,
bewindvoerder, liquidateur, beheerhaal;receptie;opneming;(zcI#.)aanvaarding, erkenning; we thank you
der, curator; - (in bankruptey),
1or the eourteous - aceorded to our
oflicial-,+ rechter-commissarls (fn
jaill.j, (dmdr.)curator; vgl.trustee; Mr X? wij zeggen u dank voor de
the - isasba4 asthethiel,de heler is
hoffelljke ontvangstvan onzen heer
X ; laeulty of -, zie receptive;to
zo goed als de steler; zie ook custom s, wreck znw.,e.a.;- eertilicates
have (meet with) a favourable >
(notes)(Xmdr.),preferenteobligaties, een gunstig onthaalvinden.
uitgegeven door de curators ener reeeptive, ontvankelijk (
voor,of, to),
faillerende vennootschap.
kunnende opnemen'Lzeld.
)kunnende
reeeiving, - departm ent, afdeling voor
het aannemen van goederen enz.; -

ontvangen; - laeulties, opnem ingsvermogen; to be ixl a - m ood, in

reeeplvity
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een licht ontvankeli
jke stenanàing
verkeren.
reeeptivity, ontvankelijkheid, OPnem lngsverm ogen.

reelaim

beweging (techn.j;uitwisseling,enz.,

zie reciprocate; wederkerige daad
enz.;...and in - tender you m y best
wishes for a ...,en wensu wederkerig

reeessznw.,terugwijking,-stand,inham,
(ook mijnerzijds)....
nis; uitholling,holte, groeve; wijk- reeiprocitp wederkerigheid, reciprociplaats,schuilhoek fookjig.j;opschorteit, wlsselwerking; (system of) >
ting,reces,vacantie;theremotest-es
wederkerigheids-,reciprociteitsstelsel;
of Afriea,de m eest afgelegen uithoe- agreement (elause), wederkerigken van A.;in -,op reces;ww.,doen
heidsverdrag (-clausule).
terugwijken,achteruitplaatsen,doen recital,voordracht;opsomming (v.feiinspringen, indraaien, inkepen, verten),verhaal,relaas.
zinken; (Xmer.)op reces gaan;ver- reeite, reciteren, voordragen; OPSOmdaagd worden.
men (v.feiten),verhalen.
reekless,roekeloos,zorgeloos,niets ontreee
s
s
i
on,
(
he
t
)
wi
j
ke
n,
t
er
ugwi
j
ki
ng,
trçding; (wederlafstand,teruggave; ziend, vrrmetel; to be - of, niet
in priees, teruggang der prijzen
ggven (zlch niet bekommeren) om ,
nzet tellen.
(koersen).
reeharge ww.,opnieuw aanvallen (be- reeklessness, roekeloosheid, enz., zie
reckless.
schuldigen,laden,vullen,berrkenen
enz.),vgl.chargeb4;znw.,hernleuwde reekom rekenen,tellen;be-,uitrekenen;
aanval(beschuldiging);(het)opnieuw
(Xmer.) denken, geloven, menen;
laden,berekenen enz.;nieuwe lading
Lscheepv.j gissen,bestek nemen;zie
(vulling).
ook reckoning;- (as,to be,for),bereeharter ww., opnieuw bevrachten;
schouwen als,houden voor,achten;onderbevrachten; znw., herbevrachamong,rekenen (tellen)onder (tot);
ting; onderbevrachting.
reeharterer, her-, onderbevrachter.
reeheek, opnieuw controleren.

theEnglish - bypounds,shillings,and
penee, de Engelsen rekenen m et

reeherché,(uitlgezocht,fijn,recherché.

-

redpe, recept,voorschrift,m iddel.
reeipient adJ'., ontvangend, opnem end,

ontvankelijk;znw.,ontvanger(v.geld,
brieven enz.),zieook relief I;Schem.j
ontvanger,recipient,distilleerkolf.
reeiproealadj.,wederkerig,wederzijds,

(bij)pondenenz.;- in,mederekenen,
tellen;ook = - among;-on (upon),
rekenen (vertrouwen)op;-.up, optellen,uitrekenen,opsom men,sam envatten; - with, rekening houden

(rekenen) met; afrekenen met Look
fig.j; ook = - among; - without

one's host, buiten den waard rereciproque;-ly,ooklover en weer;kenen.
adion, wisselwerking; - duties,reci- reekoner, rekenaar;(ready) -,reken-,
prociteitsrechten;I had - help from
herlçidingstabeltlln).

him!he helped me -ly,hijhielp mij reekoning,(belrekenlng,enz.;ziereckon;
opzljnbeurtl- serviee,wederdlgnst, tdead) - fsclteepv.t,gegistbestek;to
tegenprestatle;to be-Iy proportional
work the - ola ship,to dotheday's -,
to?tobe -Iy a% omgekeerd evenredig
hetbestek opmaken fscheepvàj;to be
zi
ln m et; znw., reclproque getal.
out of (in) one's -,zich mlsrekend
reciprocate, heen en weder (doen) behebben (/fg.);to leave outofthe -,
wegen (techn.); reciproceren, (bewebuiten rekening laten (/fg.).
r
e
e
laim œf
Jz.,terug-,opeisen,-vorderen;
zen diensten ofbeleefdheden)beantwoorden, vergelden (met, wi
th), terugbrengen (op den goeden weg),
verbeteren;in cultuur brengen, ont(uitlwisselen, elkander (wederkerig)
bewijzen (v.diensten enz.);een weginnen;droogleggen,-maken;(teruglderdienst bewijzen;we shallalways
winnen,regenereren;(zd!#.)protestebe glad (happy,ready)to -,wijzijn
ren,opkomen (tegen,against);znw.,

steeds gaarne totwederdienstbereid.
reciprocatiom heen en weer gaande

zie reclam ation; - rubber,geregenereerde rubber.

reelaim able
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recom pense
reelaim ablw terugvorderbaar, ontginbeheersing herkrijgen,zich vermanbaar,enz.,zie reclaim ww.
n en .
reelam ation, terugvordering, ontgin- reeol
leetII,zich (bijnadenken)herinnening, enz., zie reclaim ; reclam atie,
ren,zich te binnen roepen;Ieannotha
ving seen this Ietter before,ik kan
vordering, eis; protest, reclam e;

t.4rzzcr.l verbetering;correctie; - of
land,landtaanlwinnlng,-ontginning;

- of the Zuider Zee, droogmaking
der Z.Z.
recline, (
doen)leunen,steunen,rusten

mijnietherinneren,dezenbriefeerder

te hebben gezien.
reeolled ion,herinnering;I have a faint
that..., ik heri
nnermijvaag,dat...;

itisbeyond (past) my - (that...jsik
(op, on);achteroverliggen,-leunen; kan (het)mijnietherlnneren (dat...);
- upon (/fg.)2 steunen (bouwen)op; itisin my -(that...),ikherinner(het)
reelining-cham verstelbare leunstoel.
mij(dat,...);tothebestofmy -,voorreelose, (zich)weder sluiten.
zoverik mijkan herinneren;notto
my -,nietvoorzoverik mijherinner.
reelothe,opnieuw (belkleden.
reeoal!opnieuw kolen innemen (laden), recombine,(zich)opnieuw verbinden of
opnleuw van k. voorzien.
Sam envoegen.
recoat, Van een nietlWe Verflaag v0Or- refommenee, Weder (OPnieuW) beginzien.
nen; hervatten.
reeognition,herkenning;erkenning;er- reeommeneement,(het)opnieuw beginkentenis;in - o1,ter erkenning van,
nen; hervatting.
uiterkentelijkheidvoor;damagedout reeom m end, aanbevelen,recom mandeof (past) -, zô beschadigd,dat het
ren, aanprijzen;aanraden;voordraniet m eer te herkennen is; to eom e
ge
n tvooreen post);- theadoptionof
the m otion, - that the motion be
tothe - of,tothetbesef (tot erkenadopted,voorstellen,de m otie aan te
tenis)komen van.
nem en;''to - M r X'' ter aanbeverecognizable, te herkennen, (
herlkenling van den heerX '';- oneselfin the
baar (aan,by).
favourof,zich aanbevelen in degunst
reeognizance(jur.),schriftelijke verklariny (voorrechter),waarbi
jmen zich
van; - to one's attention (notice;
eare), in iemands aandacht (zorg)
totletsverbindt;ook:daarbijgestelde
borgtocht.
aanbevelen;zie ook dividend c).

reeognize,herkennen;erkennen;erken- reeomm endablw aanbevelenswaardig.
nen, inzien; it will be readily -d reeom m endatiom aanbeveling, recomthat ..., men zal terstond inzien,
mandatie,aanprijzing;aanraden,addat...; - that ..., ook: tot deerkenvies;voordracht(vooreen post);mv.
tenis komen, dat...; please reoo/f:prae-advies;letter of-,aanbevelingsbrief; our artiele possesses the
quire a printed receipt,asnone other
willbe -d,m en verlange een gedrukt
sam e -s, ons artikel bezit dezelfde

goedeeigenschappen;on (at)the-o1,
Ontvangstbewijs, daar andere niet
op aanbeveling van; zie ook salary
ZnW .
kend entrepôt;-d by, (herlkenbaa:
aan;-d by lam wettelijk erkend. reeom m endatory, aanbevelend, aanberecoil ww.,terugspringen, -lopen,-stovelings....
ten, -stuiten; terugdeinzen (voor, reeom m it,opnieuw toevertrouwen,enz.,
from);- (uplom - on the head of,
vgl.commit;terugwijzen (naarcomne
e
r
kome
n
o
p
(
he
t
hoo
f
d
van)
;
z
nw.
,
missie).
terugsprong,-slag,-loop,recul;terug- recommitment,recommi
ttal, (het) Opworden erkend; -d warehouse, er-

deinzing;trade -, achteruitgang van
den handel.
recoin, her-,verm unten.
recoinage, her-, vermunting.
recollect 1,weder verzamelen,opnieuw

bi
jeenbrengen; - oneself, zijn zelf-

nieuw toevertrouwen, enz., zie recom m it.
recom pense ww., belonen, vergelden,

vergoeden, schadeloosstellen (ïnz.
voorbewezen diensten,tijd,moeite;
voor, for); znw., beloning, vergel

record
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refomzpOse
ding,vergoeding, schadeloosstelling,
reconstruëren; reorganiseren (v.
tegenprestatie.
maatschappij), saneren; -ed share

recomposw opnieuw samenstellen;(weeapital,zie reduce c).
der) kalmeren; Ldrukk.) opnieuw reeonstrudion, wederopbouw , herstel;
zetten.
reconstructie;reorganisatie (v.maatrecompositiom nieuwe sam enstelling,
schappij),reconstructie,sanering;of eapital, zie reduction.
herstelling.
reeoneilable, verenigbaar, bestaanbaar reeonventi
on (jur.),tegenvordering,eis
in reconventie.
(met,with,zeld.:to);verzoenbaar.
reeoneile, verzoenen (met, to, with); reeonversion, (het) weder onazetten,
enz.,vgl. conversion.
overeenbrengen, verenigen, rijmen
(met, with, zeld.l to); (met elkan- reeonvert, weder omzetten, enZ., zie
convert.
der) in overeenstemming brengen
(van rekeningen, posten enz.); be- refonvey, terugvoeren;Weder Overdras
lechten,bijleggen (v.twist,geschil); gen (0P vroegeren eigenaar).
to one'seonscienee,met zijn gewe- Keeordc)f
J7f
J7.,aan-,Optekenen,inschrijten overeenbrengen; - oneself to,to
ven,registreren;aanwijzen (v.therbe (become) -d to, zich verzoenen
mometer enz.);boekstaven,te boek
met,zich schikken (berusten)in.
stellen,vermelden,melding (gewag)
reconcilem ent, zie reconciliation.
reeoneiliation, verzoening, enz., zie

m aken van, vastleggen, weergeven;
proces-verbaal opm aken van; uit-

reconcile; - statement (aeeount),
staat of rekening waarbij de (nog)

brengen (v.stem);with greatregret
we have to - the death of ..., m et
groot leedwezen moeten wijmelding
m aken van het overli
jden Van...*

niet overeenstemm ende saldi Van
twee of m eer rekeningen in overeenstemm ing worden gebracht of toegelicht.
reeoneiliatory, verzoenend, V0rZOenings...; enz-,zie reconcile.
reeondite, verborgen, geheimzinnig,
obscuur.

recondition, (grondig) herstellen (v.
schepen, beschadigde goederen, installatie).

the lowest levelyet -ed, het laagste
peil nOg ooit bereikt; the notary
publie -s the proceedings of the
m eeting, de notaris constateert hetgeen ter vergadering wordt behandeld; this year proved one of the
m ost prosperous -ed in industrial

history,ditjaariseen van de meest
voorspoedige %eweest die in de geschiedenis der lndustrie zi
reeonduet, terugleiden, -voeren.
jn opgetereconnaissanee, verkenning,onderzoek
kend; -ing instrum ent, registreer-,
contrôletoestel; -ing van Lradio),
(fnz.v.terrein).
reconnoitrey verkennen, onderzoeken, è,)
reportagewagen.
opnemen (fnz.v.terrein);verkenninznw., (officiële) aan-, optekening,
verm elding, geboekstaafd feit, verge= (onderzoekingen, opnemingen)
slag, relaas; oorkonde, docum ent,
doen.
reeonquer,heroveren,-winnen;opnieuw
protocol; proces-verbaal (oo/t: - of
overwinnen.
evidence); antecedentten),verleden;
reconquest, herovering,-winning.
record; gram ophoonplaat; -s, archief, archieven; geschiedenis;
reeonsider, opnieuw overwegen (in
KKlteeords'', aandelen African Gold
overweging nemen, onder de ogen
Recovery''; Keeper of the -s,
zien);terugkomenop;-one'sposition
(rijkslarchivaris;the - olevents,het
(opinion), zijn standpunt (oordeel)
relaas der gebeurtenissen; a - ol
herzien.
reconsideration? hernieuw de overweimports and exports,een lijst (staat,
ging;herzienlng;(uplon -,bi
overzicht) van invoer en uitvoer;
jnadere
overweging.
(notarial) - of (the proeeedings at)
the annual m eeting, proces-verbaal
reeonstrud, opnieuw bouwen, weder
opbouwen; opnieuw sam enstellen,
der jaarvergadering; - of eonduet,

recorder
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rec@fery

conduitestaat; - (o1 servlee), staat
(schade) vergoeden; Y onesell, zich
schadeloosstellen (voor,for);- oneva
n
di
en
s
t
;
Ol
l
i
e
e
.
(
r
i
j
ks
l
a
r
c
hi
e
f
;
registratiekantoor.
self 1or a Ioss at the expense ol, de
bg4metf&zœ.,tobear - of,getuigen van; schade afwentelen op.
to beat(break,cut)the -,hetrecord reeoupment,inhouding (stellen van een
slaan (breken);ourannualgalebeats
eis tot inhouding) van een gedeelte
(exeeeds) allprevious -s, de omzst
ener verschuldigde som (jur.); vergoeding, schadeloosstelling.
van dit jaar overtreft alle vorige (zs
groterdan ooittevoren);to establish reeo- se, toevlucht; regres; (right,
(set) a -, een record vestigqn;to
power,o1) -,regresrecht,recht van
have a elean -, een schone 1elhebverhaal, recours; to have - against,
ben,zie ook clean c);to holdthe -,
verhaalhebben (zoeken) op,regreshet record houden, bovenaan staan;
recht uitoefenen tegen; there is no
to keep a - o1, aantekening houden
for it, dayrop is geen verhaal;to
van;toleaveits- on,zijn sporen nahave
- to,zljn toevlucht nemen tot,
een beroep doen op; te baatnem en
laten (zijn stempel drukken)op;to
m ake a - ol, optekenen.
(v.middel);inthatcase-isto behad
èa)metvoorz.,to be on (upon) -,opto ..., in dat geval moet men zijn
t
oevlucht nem en tot...; without getekend zi
jn,te boek staan,in de
geschiqdenis verm eld staan;the only
fop wissel; ajgek.:W /R), à forfait,
e
ase (instanee) on - of...,hetenige
zonderregres (verhaal).
bekende gevalvan...;thelargesterop reeoverww.,terug-,herkri
jgen,herwinon -, de grootste oogst welke m en
nen;zich herstellen (van),te boven
ooitheeftgekend,een ongekend grote
komen (v. slag, verlies); er weder
oogst;toplaee(put)on -,vermelden,
bovenop komen (brengen); (weder)
aantekenen,te boek stellen,boekstagoedmaken;wederinhalen (v.verloven,vastleggen,constateren,m em oren tijd); invorderen, innen (fnz.
rlren;(uitdrukkelijk)verklaren;ook: langs gerechteli
jken weg);zich toegeultdrukking geven aan; we, the
we
enzien (v.eis),zijnelstoegewezen
* z
undersigned,hereby puton - that ..:!
Zlen ' (schadelvergoeding erlangen
de ondergetekenden vçrklaren hierblg
(gcœ.: - damages); herstellen (van,
dat...;thrwriterputs(it)on -that...,
lrom);zich herstellen,wederstijgen
de schrilver vermeldt (verklaart),
(v.markt);Lscheepv.jbergen;- one's
breath, weder op adem kom en; dat...,totraveloutol(keepto)the -,
(niet)(van hetonderwerp)afdwalen, legally,langsgerechtelijkenFeginvorderen; the m arket -ed rapidly, een
(geen) voet bij stuk houden.
krachtig hersteltrad in;the price has
c)adj.,record...;- harvest,record-,ongekend grote oogst; - num her,
-ed 10% ,dekoers isweder10% ger.aantal.
stegen;- from (atlaw), (in rechte)
reeorder,griffier;archivaris;stadsrechverhalen op; -ing eharges, zie reter; registreer-,contrôletoestel;tim e
covery;znw.(/fg.),herstel,terugkeer
-,tijdcontrôlemeter;- ofmortgages,
tot(hernemingvan)vroegerepositie.
hypotheekbewaarder; to lodge a re-eover,opni
euw bedekken (bekleden),
doeum entatthe -'s Olfiee,een docuovertrèkken (v.paraplu enz.).
m ent ter griffie deponeren.
reeoverable? herkrijgbaar, enz., zie
reeount,(omstandig) verhalen,opsomrecover;znvorder-,verhaalbaar (van,
m en.
op,lrom);zie ook policy llc).
Pe-count, f<zœ.,Opnieuw rekenen, over- recovery,herkri
jging,enz.,zierecover;
tellen;znw.,nieuwerekening(telling). herstel;verhaal;the market m ade a
reeoup, inhouden, in aftrek brengen
(6ood,rapid) > de markt herstelde
(jur.),vgl.recoupment;vergoeden (v. zzch (krachtig);past(beyond) -,Onherstelbaar, hopeloos, nlet meer te
verlies),schadeloosstellen; - losses,
redden; - eharges, kosten van inook:verliezen herstellen; - a person
vordering.
qor) a IOSS, iemand een verlies
.

reereate
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Tecreate,Ontspanninggeven,Verm aken; reeuperate, herstel
len

re4

Look v.verlies),
er weder bovenop brengen;- (oneself), herstellenj er weder bovenop

- one8ell, zich ontspannen (vermaken).
komen.
ret-lcreate,herscheppen.
recreation, recreatie, ontspanning; - reeuperatiom herstel, enZ., ZLd recuperate;a period of-,een periodevan
groundts), ontspannings-, sportterrein.
herstel (na depressie).
reeuperative, herstellend, enz., zie reret-lcreatiom herschepping.
reereative, tot ontspanning dienend,
cuperate; herstellings...; - power
ontspannings....
(eapacity), herstellingsvermogen.
reeredit, opnieuw crediteren (goed- reeur, terugkeren, -komen (tot, op,
schrijven.)
to);zich weder voordoen (v.vraagreerpment (zd!#.),afval,schuim .
stuk,moeilijkheid enz.),terugkeren,
recrim inate? elkander over en weder
zich herhalen;- to, ookl zi
jn toebeschuldlgen, tegenbeschuldigingen
vlucht nemen tot; - to one (to
inbrengen.
one's mind),weder bij iemand opkom en,hem weder in de gedachten
recriminatiom tegenbeschuldiging; -!,
de
dm
, repet
rs
en
brme
euk.
wederzijdse beschuldigingen,verwil(voo
ralden
gee
t)deko
n; mrjng

ten.
reeriminative,reeriminatory,een tegen- reeurrenee, terugkeer, herhaling, herbeschuldiging bevattend,wederkerig
haald voorkom en;to beoflrequent -,
zich telkenswedervoordoen,herhaalbeschuldigend.
recrudesee, opnieuw uitbreken, opdelijk voorkomen; in order to avoid
laaien, weder opkom en,-leven, ver(prevent) a -,teh eindeherhaling te
voorkom en.
ergeren.
recrudescenee, (het) weder uitbreken, reenrrent, (periodiek, telkens) terug-,
enz., zie recrudesce.
wederkerend,zich(telkens)herhalend,
reerudescent, weder opkomend, enz.,
periodiek.
zie recrudesce.
reeurvatiom reee vaturw terug-, Om reeruit znw., recruut L
ook jig.j; ww., buiging.
recruteren Look jig.t,aanvullen;ver- reeun e,terug-,om -,achterwaarts buisterken,nieuwe kracht geven;weder
gen.
op krachten komen.
reeu8ance, reeusaneb weigerachtig-,
reeruital. herstel.
weerspannigheid; ook = recusation.
reeruitm entqrecrutering,enz.,zierecruit. reeugantznw.,weigeraar,weerspannige,
rectangle, rechthoek.
wie in verzet komt (tegen,a6ainst);
rectangular, rechthoekig.
c#j.,weigerachtig,weerspannlg.
reetifiable, te verbeteren, enz., zl reeusation (
jur.),verwerping;wraking
rectify; rectificeerbaar.
(V.rechter).
reet*
dieatiom verbetering, enz., zie recuse (jur.),wei
geren,verwerpen;wrarectify;rectificatie;- sheet,verbeterken (v.rechter).
blad.
redr.c)
c#j.,rood;bright(lkht) -,lichtw
; dark -, donker-r.; deep -, zeer
reetilier çelectr-j,gelijkrichter.
reetify, verbeteren, herstellen, rectifidonker-r.;(o1a) staring (glaring) -,

hel-r.;all-- route(l1ne),ziea11c);to
be - on fgemeenz.j,dol (fe1)zijnop;
znw.,rood; r.heid;r.e tint;r.ewijn;
tobein (the) -, to go into (the) richten; (œfsà.) tot een rechte lijn
(#mcr.), een tekort (verlies) opleherleiden.
veren (aantonen).
rectilinear,redilineal,rechtlijnig.
bj met znw. en in samenst., - brass,
rectitude, oprecht-, rechtschapenheid;
tombak;- ehalk,roodkrijt,-aarde;(ze!#.) correct-,juistheid.
deal, grenenhout; - gum , roest (in
recto, recto; zie ook folio znw.
koren); r.e harssoort; to tlkke -ceren, rechtzettenà herstellen,wegnemen (v.grief,mlsbruik enz.);normaliseren (v.rivier);Lchem.jopnieuw
overhalen,rectificeren;(cleclr-)gelijk-
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redound
redaet
handed, Op heter dnad
y betrappen; - redeem able,aflosbaar,enz.,Zb
Bl'
edeem .
redeliver, teruggeven'
,weder afleveren.
he
r
r
i
ng,
(
z
out
e)
bokki
ng;
(
/
f
g.
)
t
r
uc
j
e
om de aandacht afte leiden;to draw redelivery, teruggave'
, hernieuwde afa - herring aBKOSS the traek (
levering.
/ïg), rede
m and, terugvorderen,-eisen.
trachten,de aandachtvandehoofbzaakafteleiden;--lead,znw.,(lood)- redem ptiom terug-, afkoop, enz., zie
m enie;f
'
fzf
J?.,m eniën;--letter,znw.,r.e
redeem;(schuldldelging,amortisatie;

to eallfor -,aflosbaar stellen;plan
letter(in kalender);--letterday,met
een r.e letteraangetekende (gedenk(term)of> aflossingsplan (-termljn);
zie ook equity;price of -, - price,
waardige)dag;a --letteryear in the
annals ol the Com pany, een buitenaflossingsprijs; - aecount,drawing,
fund, am ortisatierekening,-trekking,
gewoon jaar in de geschiedenis der
-fondj; - date
, aflossingsdatum .
M aatschappij;ww.,meteenr.eletter
aantekenen(/fg.);- metal,zie- brass; redeposit, opnieuw deponeren enz.,vgl.
-rag,r.elap;roest(inkoren);itisa deposit è).
rag to him,hetwerkt op hem als een redeseend, weder afdalen.
r.e1ap op een stier;--short,r.breukig rediffuse, distribuëren (
radioj.
(v.ijzer);- streak,soortbellefleur;- rediffusion, distributie (radioj.
r
ed
i
ngo
t
e
,
l
ange
vr
o
uwe
nm antel; retapw znw.,r.band of lint (voor het
dingote.
binden van documenten);bureaucratie;adj.(--tape),bureaucratisch; -- redintegratw herstellen (in den ouden
tapery, --tapism , bureaucratie; -vorm),vernieuwen,wederéénmaken.
tapish, zie N-tape adJ'.; - tapist, redintegratiom hersteltling), vernieuwing.
bureaucraat;-wood, r.hout,Brazlliehout,fernam buk;zieook ensign,h> t redirect,na-,opzenden (v.brieven),naznw.,hotc),pepperznw.,spider,e.a. seinen (v. telegrammen); opnieuw

redaet, redigeren, bewerken, voor de
adresseren.
redireetiom na-, opzending, enZ., Zl.e
pers gereedm aken.
redaetiom bezorging voor den druk;
redirect.
(het) geredigeerde; nieuwe uitgave. re-discount scœ., in herdisconto geven;
redactor, bewerker, bezorger voor den
znw.,herdisconto;- rate, h.koers.
druk.
redistil, herdistilleren.
redd Lschotl.),in orde brengen,oprui- redistillation, herdistillatie.
men,op-,beredderen fook:- up). redistribute, opnieuw verdelen (uit-

reddem roodmaken (kleurenl,r.worden; delen,distribuëren).
redistributiom nieuwe verdeling (uitroken (v.bokking).
reddendum , clausule in huurcontract
deling).
edivide, opnieuw ver-,indelen.
waarbij de huursom wordt bepaald. r
redness, roodheid.
reddish, roodachtig.
reddle, zie ruddle.
redo,opnieuw doen enz.,vgl.do c).
redolenee, geur, welriekendheid.
r
e
de
bi
t
,
opni
e
uw
de
bi
t
e
r
e
n
(
be
l
as
t
en)
.
redeem , terug-, weder inkopen, los-, redolent,geurig,welriekend;to he - of,
rieken naar;(/fg.) herinneren (sterk
afkopen;(inllossen (v.pand);aflossen
(v. hypotheek, obligaties); delgen, redo
doubl
enede
nken) aan.
, verdubbelen; zich verdubbeaflossen,amortiseren (v.lening);herwinnen, -krijgen (v. rrchten enz-); len,toenemen; - one's efforts, zi
jn
terugwinnen (v.reputatle);vervullen, pogingen verdubbelen.
gestand doen (v. belofte); (weder) redoubtable, geducht (v. tegenstander
goedmaken; - a debt Lzeld.), zie
:nz.).
repay;-ing feature,lichtpunt,goede redound, terugvloeien,-vallen,(weder)
neerkomen (op,upon);voortvloeien,
zijde;asa-ing.featurethefactstands
outthat...,wat veelgoedmaaktis de
spruiten (voor,to; uit,from ); omstandigheid,dat...; - from, vrij- to one's advantage,totiem andsvoorwaren tegen.

deelstrekken;it -sto yourcredit,het

retlraft
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reel
strekt u tot eer;the benelit(prolit) redueibility, herleidbaarheid, enz., zie
that -s to you from ..., het voorreduce c).
deel dat voor u voortvloeit uit...
redueible, terug te brengen, enz., zie

redraftIznœ.yOpnieuw Ontwerpen (0preduce c).
stellen, concipiëren); znw., nieuw redud iom terugbrenging, enz., zie
ontwerp (concept).
reduce c);reductie,korting,aftrek,
redraft II, retour-,herwissel, ricam bio.
afslag; at a -, tegen verm inderden
redraw, over-, opnieuw tekenen; opprijs;in - oftheadvanees,in mindenieuw (eenwissel)trekken(op,onr;to ring van de voorschotten; to m ake
d
raw and
-bills,wisselruiterijdrijven. (grant)a - of 5% ,5% reductie toeredressçx
7œ.,herstellen,verhelpen,goedstaan; - in priee (of priees),prijsmaken,(weder)in orde brengen,revermindering (-verlaging);- in (01)
dresseren; - a grievanee! een grief
salary (wages), salarls-tloons-lverherstellen (wegnemen); zTe ook balmindering (-verlaging);- ol eapital,
ance cu); znw., herstel (v. onrecht
kapitaalreductie (-reorganisatie), afenz-), redres, vçrgoeding, (schadelschrijving op hrtkapitaal,afstempeling op aandelen;- offreight,freight
verhaal;to obtain (seek) -, genoep
-, vrachtverlaging; - of staff, verdoening verkrijgen (zoeken);toseek
-, ookkverhaal zoçken (op, from); mindering (inkrimping) van persoto seeure
of grievanees, herstel
neel; - table, herleidingstabel.
van rieven ve
rkri
jgen;there is no reduetivw verminderend, enz.,
possibvlity of lrom them ,erisgeen
reduce c).
verhaal op hen.
redundanee,redundaney,overtolligheid;
reduce c) terugbrengen,herleiden (
tot,
o
vervloedtigheid), overdaad; (het)
overtollige.
to); verkleinen, reduceren, verm inderen, inkrim pen, besnoeien, ver- redundant, overtollig; overvloedig,
lagen,verminderen (tot,to;met,by); -dadig, weelderig.
brengen (in zekeren toestand;in,tot, reduplieate, verdubbelen, herhalen.
to);verdunnen;smelten;klein maken, reduplieatiom verdubbeling,herhaling.
fi
jnwrijven enz.; onderwerpen, ten reduplieative,verdubbelend,herhalend.
onder brengen'
, brengen, rangschik- reed znw.,riet;riet-,weefkam ;f
zzœ.,m et
ken (onder, in,to); in -d eireumr. bedekken.
stances, verarm d, aan lager wal; at re-edi
fy, herbouwen?weder opbouwen
greatly -d prices, tegen sterk ver(oprlchten)fook jq.j.
minderde prijzen;on a -d seale?op reedy,vo1 riet;rieten,riet....
verkleinde schaal; -(1 share eapital, reefILscheepv.)znw.,reef,rif;totakein
ookk afgestem peld aandelenkapitaal;
a -,reven,eenreefinbindenfookjig.j;
redueing nipple, verloopnippel.
zich matigen,wat inbinden;- band,
bjverbind.,afterredueing the premises
line,taekle,reefband,-lijn,-takeljknot, platte knoop;fcœ.,reven;-m g
aeeount by f 100% na afschrijving
van f 1000 og de gebouwen; - to
jaeket,zie reefer.
one denominatzon (to a eommon de- reef II, klip,rif.
nominator), gelijknamig maken (v. reef 111, ertsader van goudhoudend
kwarts.
breuken);- tothreeheads,in (onder)
drie rubrieken rangschikken (bren- reefer Lscheepv.),rever;(marineljekker;
e
lln)
en;- m etres to yards, meters tot
ook = reef knot.
ge
herleiden;to be -11to a serious reefy vol klippen.
position,in een kritieken toestand ge- reek L
zeld.ojSchotl.jznw-,damp,walm,
brachtworden;- to beggary, totden
rook;stank; œœ., dampep,walm en,
bedelstaf brengen; - to writing, op
roken; rieken Look jig.è naar, o1).
schrift brengen; to be -tl to ...ing, reeky L
zeld.ojSchotl.j,dampig,rokerig,
ookker toe gebracht (genoodzaakt)
berookt,zwart;(kwalijk)riekend.
worden...; zie ook ash 1I.m inim um , reelI znœ., haspel,klos;rol (v.film
powder,practice,stampc),zero,e.a. enz.);(straight)offthe-,vlot,zonder

reel
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refer
haperen,aan één stuk door;- cotton re-exehange znw.,nieuwe verwisselling;
her-, retourwissel'
, aecount of >
(yarn),klosgaren;ww.,haspelen,klossen,oprollen;- in (up),in-,ophalen, retourrekening; œœ., Opnieuw veropwinden; - ofl, afhaspelen; laten
wisselen, weder Om ruilen.
re-export ww., weder exporteren, opa
f
l
ope
n
(
v.
l
i
j
n)
;
(
/
f
g.
)
a
f
r
amme
l
e
n,
-dr
aaien.
nieuw uitvoereni.znœ.,ziere-exporta-

reel11znw.,waggelendegang Lookjig.j; tion; -s, weder (opnieuw)geëxpor(/fg.)warreling;w,œ.,wankelen,wagteerde (uitgevoerde)goederen.
gelen Look /fg.); (rondlwarrelen re-exportatiom wederuitvoer; ook: we(-draaien).
der (opnieuw)geëxporteerde (uitgere-eled: herkiezen.
voerde) goederen.
re-eleetxon,herkiezing; eligihle for #
herkiesbaar; to ofler onese/ for
zich h. stellen.
re-ellgibility, herkiesbaarheid.
re-eligible, herkiesbv r.

#

refashion,opnieuw vorm en,vervorm en,
Om werken.

refastem weder bevestigen (vastmaken).
releetory,schaftlokaal.
reler,- to,terugvoerentot;toeschri
re-embark, (zich) weder inschepen.
jven
re-embarkatiom wederinscheping.
aan ' nasporen tot op (i
n),brengen
re-enaet, opnieuw bepalen enZ., vgl.
onder. verwi
jzen naar; in handen
enact.
stellen van, onderwerpen aan,voorleggen aan,opnem en m et;raadplegen,
re-enaetmen: nieuwe bepaling (vaststelling)enz.,vgl.enactment.
(er 0p)naslaan,-lezen;zich wenden
re-enforee txvzcr. 0/ veroud-t, zie
tot;zlch beroepen op;(zich)refereren
reinforce.
aan, (nader)terugkomen op;betrekking hebben op,betreffen,slaan op;
re-engagetment),(het)opnieuw aan-,in
dienst nemen.
re-englne, van nieuwe m achines voor-

zien (v.schip enz.).
inschrijven enz., vgl.enter c);ook:
wederinbezitnemen (v.eigendom);
-ing angle,zie rewe
entr
deant.
rbinnentreden;
re-entranew (het)
wederintrede.
re-entrant,inspringendte hoek).
re-entrp zie re-entrance; ookl wedem
inbezltneming (v.eigendom).
re-establish, (weder) herstellen, weder
oprichten, opnieuw vestigen; - the
eommunication, de verbinding (genaeenschap)herstellen.
re-establishment, hersteltling), wederre-enter,weder binnentreden,opnieuw

oprichting,nieuwe vestiging;- ofthe
gold parity, herstelder goudpariteit.

reeve 1, baljuw,schout,dijkgraaf.
reeve H Lsckeepv.j,inscheren,reven;t
he iew zich door hetijs heenwerken; - through,steken door.
re-exam lnation,nieuw onderzoek;nieu-

weondervraging;herexamen;(uplon
-,bijnaderonderzoek.

re-exam ine,opnieuw Onderzoeken;weder Ondervragen; Opnieuw exam ineren .

spreken Over,noemen,zinspelen OP,
bedoelen,het oog hebben op;...-red
to, bedoeld, desbetreffend, bewust,

betrekkelijk,betrokken,in kwestie;
-red to above, voornoem d, bovengenoem d, -bedoeld; -ring to ...,m et

referte (refererend) aan, onder verwijzing naar, naar aanleiding van,

ten vervolge op; - to as...,noem en,
aanduiden als,heten;- theeasebaek
(to)i
. de zaak terugwijzen (naar);@ne elf to, zich beroepen op; zich
onderwerpen aan; - in ease of need

toMrX fopwisselj,ingevalvannood
bij den heer X ;(uplon -ring to ouz
books (our previous letter, etc.),bij
het nazien onzerboeken (nalezen van
onzen vorigen briefenz.);- a person
to, iemand verwijzen naar;- to a
person,naar iemand verwijzen;zich
op iem and beroepen;aletterin wM eh
thisquestion is-redto,een briefwaarin deze kw estie wordt aangéroerd;to a person'ssr eties,iem andsborgen

aansprekep; the share capital ol a

eompany is -red to as authorized or
registered eapital, het aandelenkapi-

kapitaal ener maatschappij wordt
maatschappelijk kapitaal genoemd;

refleetion
referrable
705
without prior - to u% zonder ons
zie ook arbitration, drawer, eoa.
vooraf te raadplegen.
relerrablw -to,terugtebrengen(voeren)
tot,toete schrijven aan,in verband referendum, referendum ;to take a
te brengen m et.
een r.houden.
referee,scheidsrechter,-m an;- in case referential,verwi
jzings....

ofneed,interveniënt, noodadres Lbl
j Tefill fzzf,
ç,., weder (aanlvullen; znw.,
nieuwevulling (voor potlood-,vloeiwisselj.
stofhollder, zaklantaarn, notitieblok
referenee c), verwijzing, voorlegging,
enz.,zie refer;betrekking (op,to), refe
nz-).
ine, zuiveren, louteren, klaren,
verband; verwi
jzingsteken Look: mark);renvooi;referentie;Lgemeenz. affineren: verfijnen, veredelen (ook
0/ x4?zzdr.lgetuigschrift;plaatswaar- jig.j;rafflneren (v.suiker,petroleum,
naar wordt verwezen, bewijsplaats; metalenenz.);beschaven;haarkloven,
spitsvondig zijn;zuiverderenz.worarbitrale (scheidsrechterlijke) beslissing;referte;raadpleging (v.boeken
den; -tl, ook:geraffineerd (/fg.);-d
m anners, beschaafde m anieren; e
nz.
)
;
boo
ks
(
wor
ks
)
of
-,
boe
ke
n
om
na teslaan,naslagwerken;thehighest
(uplon, verbeteren, veredelen, volma
'ken; spitsvondig redeneren over,
(
first-elass) -s, uitstekende (prima)
r.s; no -,zonderrenvooi;- in easeof
raffineren op; refining, raffinage;
need, zie referee;a - to previousaeeounts willshow ...,indien u devroegere rekeningen eens nagaat, zult u

zien...;to give (state) -s,referenties
opgeven;theyhave given usthenam e
ofyourbank asa -, zij hebben ons
uw Bank als r.opgegeven;to have
(hear)- to,betrekking hebben (slaan)
op;tom ake - to,raadplegen (v.boeken enz.);melding maken van;-has
just been made to ..., wij'spraken
zoëven over...; to take up one's -s,
inform aties omtrent iemand (een
sollicitant) inwinnen, zie ook cross
c); - eopy, bewijsnummer; - n um her, volgnummer (v.brieven); verwijzingsnummer'
, - sam ple, referte-,
contram onster.
b4metvoorz.,1or(future) > om later te
kunnen naslaan (
vergelijken enz.);
for your ready - (for eonvenienee
Ifaeilitylof-)weenclose...,gemakshalve (opdat u niet behoeft te zoeken? om het naslaan te vergem akke
ligken enz.)sluitenwijhierbijin...;
in - to, ten aanzien van, betreffende,metbetrekkingtot,aangyande;
on - to the contrad you willfind ...,

indien u hetcontractnaleest (raadpleegt), zult u zien...; with - to,

m et referte aan, naar aanleiding
van;in aansluiting aan,ten vervolge
op;betreffende, met betrekking tot,
wat betreft;without - to, zonder in

r.g works, zie refinery.
relinem ent,zuivering,enz., zie refine;

raffinage (
.g
dœ.: rdining); raffine-

ment,haarkloverij,spitsvondigheid.

refiner,zuiveraar,enz.,zie refine'
,raffinadeur.

refinery,raffinaderij.
refit ww.,herstellen,repareren (inz.v.
schip);kalfaten;opnieuw uitrusten;
reparatie ondergaan; znw., herstel
(-1zng), reparatie, (het) opnieuw uitrusten.
refitm ent,zie refit znw.

rdlation,reflatie;the objectof - is to

m eetdeflation by m eansof controlled
inflation,h'
etdoelvan reflatie is,aan
de deflatie tegem oet te kom en door
inflatie op beperkte schaal.

reflect. terugwerpen, -kaatsen, (zich)
weerkaatsen, (zich) weerspiegelen,
(zich) afspiegelen, een afspiegeling
vormenvan(ookjig.j;weergeven;na-,
bedenken, bezinnen; (zeI#.)omvouwen,-buigen;- that...,bedenken,dat
his -s eonditions whieh ..., dit
...; t

ge
efteen kijkop toestanden welke...;
theviewsof,deinzichtenweergeven
van;to be -et
lin ...,zich weerspiege-

len in;- (uplom overdenken,-wegen,
nadenken over; neerkomen (terugvallen) op; zich ongunstig uitlaten
Over,critiseren;eenblaam (ongunstig
licht)werpen op;-(disleredit(uplon,
tot (onleer strekken.

aanmerking te nemen (teletten op); rdlediom terug-, weerkaatsing, enz.,

Engels H andelswoordenboek

is

relleetlve
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relulgence

zie reflect;terugslag;(spiegellbeeld; refraetor, straalbreker;refractor:soort
telescoop.
overdenking,overweging,yedachte,
raetoriness, weerspannigheid, enZ.,
beraad; (hatelijke)opmerkzng (over, refzi
e refractory.
on, upon), afkeuring, kritiek,
blaam ;to cast (throw) -s on, een refraetory, weerspannig, -barstig, onblaam werpen op;to furnish food lor
handelbaar; hardnekkig; moeilijk
-,totnadenken stem m en;tim efor -,
smeltbaaràvuurvast.
bedenktijd,tijd om ziqh tebezinnen; refraim zich lnhouden (bedwingen);zich
there is som e eonsolation to be found
(er van) onthouden; Lveroud.j beteugelen, in bedwang houden; in the - that,erligtenige troostin de
from, zich onthouden van, nalaten;
gedachte,dat;(uplon (further)-!bij
nadere overweging,bijnader inzlen; weeannot - from ...in& wijkunnen

niet nalaten ...;to whieh we have
-ed from replying until now in
order that**@; Waarop W iJ
* niet eerr hebben geantwoord, opdat ....
relleetor.reflector;weerkaatserfookfigj. relde
ram e, opnieuw vormen (
ontwerpen)
relrle
x c#j., teruggekaatst; reagerend,
aan een herziening onderwerpen.
eflex...; zelfbespiegelend; - adiom
reactie,terugslag;znw.,weerkaatsing, relresh, (zich) verfrissen, verkwikken;
zie ook angle 1.
relleetive, weerkaatsend, -spiegelend;
bespiegelend, nadenkend.

verversen,vernieuwen fook v.voorraad,proviandenz.);fscheepv.jnieuwe
voorraad (proviand)innemen;opfrisrellexiMlity,weerkaatsbaarheid,reflexisen (v.geheugen);-inp ooklweldabiliteit.
dig;-ing fee,zierefresher (jur.).
rellexible, weerkaatsbaar.
relresher, verfrisser, enz., zie refresh;
rellexion (zel#.) ziereflection.
opf
rissing Look v.h.geheugen);(jur.)
refloat,wedervlotkrijgen (maken),afextra honorarium aan advocaat in
brengen (v.schip).
een buitengewoon langdurig proces.
rellounsh,weder (oplbloeien.
relreshm entyver-,opfrissing;verversing;
reflow, terugvloeien? ebben.
-ear(rooml,restauratiewagent-zaall.
refluenee, terugvloezing.
refrigerant,ver-,afkoelend (middel).
refluent, terugvloeiend.
refrigeratw koelm aken,ver-,afkoelen.
rellux, terugvloeiing, eb; fjig.) kente- relrigeratinp - eellar, koelkelder; ring,ommekeer (ln,of).
ehamber, k.kamer; - maehinw ijsreforest, opnieuw bebossen.
afspiegeling Look /fg.); weerkaatst
beeld (licht).

m achine,koelapparaat;- plant, k.-,
vriesinstallatie.
relorm œœ.,hervormen;(zich)verbete- refrigeratiom af-,verkoeling,bevriezing.
ren; afschaffen,wegnemen (v.mis- relrigerativw af-,verkoelend.
bruiken);znw.,hervorming;verbete- rdrigerator, koelvat, -em mer, -kan,

reforestation, nieuwe bebossing.

ring;afschaffing (v.misbruiken).
re-form, (zich) opnieuw vormen,ver-

kast,-apparaat; ijskabt, -machine;
tor;- eartriage),- van,koelwagen.
reform ation, hervorming; verbetering. rdr
igeratory adj.,af-,verkoelend;znw.,
re-form ation, nieuwe vorming.
condensator (in distilleerketel); ook
relorm ative, relorm atory, hervorm end,
= refrigerator.
v orm en .

verbeterend, verbeterings....
relorward:doorzenden,opnieuw expedieren;-m w herexpeditie;ving agent,
tussenexpediteur.

-

vries-,koelkamer,-ruimte;refrikera-

refuge znw.,toevlucht fook /#.),toevluchtsoord, wijk-, schullplaats;
vluchtheuvel (ook: island -); to
lxke - in (/fg.),zijntoevluchtnemen
tot;to leke - with, zijn t. zoeken
bij; zie ook harbour znw. en port
l:);ww.(zel#.),t.verlenen (zoeken).

rdraet?breken (v.lichtstralen).
relractiom (straallbreking,refractie;zie
ook angle 1.
dugee, vluchteling,uitgewekene.
rel-raetivw (straallbrekend,brekings...; r
relulgenew glans, schittering, luister.
index,brekingsindex.

relulgent
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relulgent,glansrijk,schitterend,luisterrijk.

relund œœ., terugbetalen, restituëren,
vergoeden;- expenses,onkosten ver-

goeden;-ing,ook:vernieuwing (v.lening,schuld);-ingbonds,obligaties
w elkew orden uitgegeven terverwisseling voordiewaarvan de looptijd ten
einde is;znw.,terugbetaling,restitutie,vergoeding;(hçt) terugbetaalde

regeneratlve
acht geven OPyletten 0P;betreffen,
aang 'I, regarderen; zie ook regarding;properly - ed,welbeschouwd;
- a% beschouwen als,achten,houden
voor, aanmerken als; as -s ...,wat
betreft, betreffende; - favourably
the idea of ..., veelgevoelen voorhet

plan (voorstel enz.) om...; - in the
hg
-htof,beschouwen (bezien)in het
lichtvan.
enz.;no - is made I1...,erheeftgeen btznw.,bl
ik;aanzien;achting,eerbied;
terugbetaling plaats,indien ....
aandacht, zorg (voor,to, for);gerelundm ent, zie refund ZnW .
negenheid; to have a great - for,
refurnish,opnieuw voorzien (uitrusten,
(iemand)zeergenegen zijn;tohavea
high - for, een hogen dunk hebben
meubileren)enz.,vgl.furnish.
refusal,weigering,afwijzing;(right)of
van;tohave(pay)(due)-to?in acht
-tfirst -,voorkrurtrecht),optie;to
nem en,acht slaan op,rekenlng houden met; to have - to the eeeum gzve(have) thetllrstl -,devoorkeur
stanees, de omstandigheden in acht
(optie)geven (hebben);togive(have)
nemen;having - to, gezien,in aanthe (first) - of,vast in handen (in
optie) gpven (hebben) (tot,tilll;to
m erking genom en, gelet op; in this
-, in dit opzicht, te dezen aanzien'
,
meet with a -, een afwijzendantwoord ontvangen; geweigerd (vyn
i
n
hi
s
(
my,
e
t
c
.
)
-!
t
e
n
o
pz
i
c
ht
e
(
aande hand gewezen)worden' to perslst
zign)van hem (milenz.);in -to(01),
ixl one's -,wei
gerachtig blijven.
wxth -to,ten opzichte(aanzien)van,
reluse I znw., uitschot, afval; vuilnis'
,
met betrekking tot,nopeny;toleave
outof -, buiten beschouwlng laten;
house -, vuilnis; - eonsumer (destruetor),vuilverbrandingsoven;c#j.,
with kindtest) -s, metbeste (vrienuitgeschoten,waardeloos;- irom oud
delijke)groeten;without - to (1or),
ijzer;- parts,afval,uitschot.
zonder rekening te houden met (te
reluseII,weigeren,vandehandwijzen, letten op); zonder zich te bekomm eren Om .
afslaan,afwijzendbeschikkenop,verwerpen;afkeuren;weigeren,nietaan- regardlul,oplettend,opmerkzaam ;eernemen;uitschieteri?-schiften;weigebiedig;tobe - o1,letten (achtslaan)
op,rekening houden m et,in het oog
ren,weigerachtig zljn;weigeren,nzet
werken (functionneren);-aeeeptanee
houden (v.belangen enz.).
(of),nietwillenaccepteren,weigeren; regarding,betreffende,aangaande,om trent, met betrekking tot.
- persistently standvastiq (hardregardless, onoplettend, achteloos, onne
kki
g)
w.
;
z
t
s
e
l
l
t
o,
z
i
c
h
nl
e
t
l
ene
n
tot; - oneself ..., zich ...ontzeggen;
-

to be rushed, zich niet laten

overijlen.

achtzaam ;to be - of,nietletten op,
zich niet bekom m eren om ; - ol

expense (eost), wat het ook koste;

relutable,weerlegbaar.
geen kosten ontziend.
relutatiom refutal, weerlegging.
re-gauge,herijken.
relutatory, weerleggend; - argum ent, regeney,regentschap,(
ze!#.)heerschaptegenargument.
pij,bestuur.
relute,weerleggen,ontzenuwen (v.ar- regenerate œfJJ., weder opwekken, her-

gument).
scheppen,(doen)herleven,(zich)herrduter,weerllgger;trgenargument.
ni
euwen,herboren worden;adj.,herregain, herkrilgen, -wlnnen; weder beschapen,hernieuwd.
reiken;- one'sleetqooting),weder regeneration, herschepping, enz., zie
op de been kom en.
regenerate;wedergeboorte,regeneratie.
regard c) œœ.,aanzien!be-,aanschouwen; (hooglachten; ln acht nemen, regenerative,herscheppend,-nieuwend.

regenerator

regenerator,llerschepper;(fecàn.h
,regenerateur.
regent,regenttes).
regie, (tabaks-,zoutlrégie.
réglm e,regime, régim e.
regimen, leefregel, dieet; (zcI#.), zie
régim e.
region, streek, gewest, gebied; (/fg.)
gebied, sfeer; in the - ol 20 tons
(gcnzccnz.),omtrent(om enbij)20ton.
regional,gewestelijk,regionaal,een bepaaldte)streek (gebied)betreffende.
register c.
) znw.,register,lijst,legger,
klapper; scheepsregisterq ook = 'w
office; Lscheepv.t meetbrlef; sleutel,
schuif(v.kachelpijpe.d.);registreertoestel,indicateur;Ldrukk.jregister;
(#r?zcr.)= registrar;eash > kasregister;tokeep a -,eenregister(bijlhouden; to be in - fdrukk.),goed registeren; - (o1 births, deaths, and
marriages), r.van den Burgerlijken
Standl - of m embers,m embers'-,
ledenlljst;r.vanaandeelhouders(ook:
- of shareholders); zie ook land b),
Lloyd's, mark c.1), mortgage c,);
- offiee,zie registry office; - thermom eter,zelfregistrerende t.;- ton,

regret

oflieets),zetel(v.maatschappij);the

Com pany's - oftieesareat...,dezetel
der M . is gevestigd te...; - pareel,
pakket m et aangegeven waarde; to
send by - post, aangetekend verzenden;- post insuranee, valorenverze-

kering;- share(eertifieate),(certificaatvan)aandeelopnaam;-(sharelholders, houders van aandelen op
naam;
- ton (ze!#.),zieregisterton;
- t
rade-m ark, gedeponeerd handelsm erk;zieook capitalè).

registrable, registreerbaar.
registrant, eigenaar van gedeponeerd
handelsm erk.

registrar,registrator;griffier(ooà:eourt
-;-(ofbirths,deaths,andmarriages),
Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand; - ln bankruptey (zcd#.),rechter-commissaris (fn jaill.j;-ofmort6agedues,ontvangerderhypotheken.
reglstratiom inschrijving, registratie,
enz.,zie register bj;aantekening (v.
brief); aangifte (v.bagage); - fee,
registratiekosten, kosten van inschrijving;recht vooraantekenen.
registry,inschrijving,registratie;griffie;
registratiekantoor; (zcI#.) register;
eertifieate of -, zeebrief; - offiee,
bureau van den Burgerli
jkenStand;
verhuurkantoor;aanmonsteringskantoorireyistratiekantoor;-fee(X-dr.),
zie reglstration;zie ook land b) en
port lè).
reglet,zetlijn Ldrukk.j;platlijstje.
regnant, regerend;(overlheersend.

ton register-,scheepston (100 kub.
voet::1:2,83 m3);- tonnage,aantal
r.tonnen.
b'
)6
,
vfc.,(doen)inschrijven,aantekenen,
registreren, boekstaven; registeren
Look drukk.t;deponeren (v. merk);
aanwijzen(v.thermometerenz.);aanmonsteren (v.bemanning);zich laten regorge,wederuitbraken;terugvloeien,
inschrijven Lookl - one's name); Iow (high),laag (hoog)staan (v.baro- -strom en.
meter enz.);- a eompany,een ven- regrant çç'œ.,Opnieuw vergunnen (vernootschap in het handelsregister
lenen);znw.,hernieuwdevergunning.
(doen) inschrijven; shipping shares regressznœ.,teruggang;achteruitgang;
-ed a decline, scheepvaartaandelen
ww. (zcI#.), achteruit-,teruggaan.
vertoonden een daling;- a letter,to regression, terugkeer,-gang;achteruithave a letter -ed,een brieflaten aangang, terugval.
tekenen'
, - luggage, to have one's 1. regressive, terug-, achteruitgaand, re-ed, bagage aangeven;a ship -ed at
gressief.
Brem en, een te B. thuisbehorend regret c) fcf
v.,betreuren,spijt hebben
schip; - in the nam e of, op naam
van;berouw hebben over;itis(very

stellen van (v.aandelen);zie verder

registered; zie ook Lloyd's.
registered, ingeschreven,enz.,zie reg-

ister bj;aangetekend (v.brief); op
naam (v.effecten);by-letter,undereover, per aangetekendeù brief; -

mueh) to be -ted, het is (zeer) te
betreuren;we - that...,hetspijtons,
wijbetreuren,hetdoetonsleed,dat
...; mue
h as (however mueh) we
regret that..., hoezeer het ons ook
spijt,dat...;wedeeply - tohaveto...,

regretful
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r
eg
ul
a
r
i
z
a
t
i
on,
r
e
g
ul
ar
i
s
at
i
e,
e
nz.
, zie
met diep leedwezen moeten wij...; regularize.
we (very much, mueh) - to hear regul
arize,regulariseren,regelen,schik(inform you)...,hetspijtons(zeer)te
ken, in orde brengen,reguleren.
vernemen (u te moeten mededelen),
(zeer) tot ons leedwezen vernemen regulate, regelen, ordenen, schikken,

wij enz.; we - that you should
have had so mueh trouble?hetspijt
ons, dat u zoveel m oeite Is veroorzaakt.

reguleren; regelen (v. klok, toestel
enz.),stellen,adjusteren;normaliseren (v.rivier);reglementerem regelen;- prices,de prijzen regelen.

ation znw., regeling, enz., zie
bj znw-, L8OmS: -s),spijt, leedwezen; regul
regulate;voorschrift,reglem ent,verberouw; it is(a)matter of -,hetis
ordening;-s.reglement,bepalingen;
te betreuren, hetis jammer;it is a
matter(eause)ofgreat- to usthat..., huishoudelijk reglement,statuten (v.
vereniging);the -s now in foree,de
wij betreuren het zeer, dat...; to
thans geldende voorschriften (bepaexpress(one's)-that(at...ing,for),er
lingen);to comply with (observe) -s,
zijn leedwezen over uitspreken dat,
voorschriftenenz.naleven(opvolgen);
zijnleedwezenuitsprekenover;toour
to conform to(bein aceordaneewith)
- we must..., (zeer) tot onzespijt
the -s,volgens de voorschriften enz.
moetenwij...;Ihearwith -that...,ik
verneem m et leedwezen, dat; with
zi
jn;against-s,tegen de voorschriften; zie ook enforce, severe, strict;
great (proföund, deep) -, metgrbot
(diep) leedwezen;to have to refuse
c#j., reglementair, voorgeschreven,
model...;gewoon,vast;- fare(size),
with mueh - (many -s), zeertotz:n
leedwezenmoetenweigeren (afwijzen, gewoon tarief (gewone maat);in form, in den voorgeschreven vorm .
bedanken);zie ook letter lllc).
regretful, vo1 spijt;treurig; -ly, ook: regulative, regelend,regelings-...
m et leedwezen, Ongaarne; we m ust? regulator, regelaar'
,regulateur.
therefore, -Iy refusetheir request,wiJ regulatory, zie regulatlve.
m oeten derhalvehun verzoek tot ons regulusL
chem.j,regulus:(metaallkoning.
leedwezen afwijzen.
regurgitate, (weder)terug-,uitwerpen,
regrettable, betreurenswaardig.
(doen)terugvloeien.
regroup, hergroeperen.
regurgitation, terugwerping,-vloeiing.
regulahle, regelbaar.
rehabilitate,rehabillteren,herstellen (in
recht,bevoegdheid,positie,eer,vroeregularadj.,regelmatig,geregeld;vast
(v. klant, personeel, betrekking, gerrn staat).
dienst,salaris),geregeld;correct,be- rehabzlitation,rehabilitatie,herstel,vgl.
rehabilitate.
hoorlijk,in orde (v.optreden,behan- rehas
h L , OMwarmen, opnieuw opdeling enz.); bevoegd, beroeps...;
dissenww.
Lgemeenz.)echt, waar, formeel,geook /zg.);znœ.,opgewarm de
kost Look ji
woonweg;- lot la4zzlcr.l,hoeveelheid
g-).
(eenheid)waarin effecten ofgoederen rehear, opnieuw (verlhoren (behandeter beurze m oeten worden verhanlen,onderzoeken) (voor een rechtdeld; - sizw geWone m aat; - Way
bank,in a court).
fAmer.,beurst.),gebruikelijketermi
jn rehearsal, herhaling; verhaal, relaas;
van levering vo
'ôr 121/4 uur Op den
(toneellrepetitie.
dag na aankoop; the - work, het rehearse, herhalen, opzeggen; opsom gewone (lopende) werk; zie ook inmen;(laten)repeteren;(toneellrepetitie houden.
terval en job ca); znw. (gemeenz.), reho
use, Opnieuw onder dak brengen
vast werkm an,vaste klant.
regularity, regelm atigheid, enz., zie
enz.,vgl.house bj.
r
egular adj.;regelmaat;for -'ssake, reichsm ark, Reichsm ark.
for the sake of -, as a matter of -, reignznw.
,regering,bewind;(zc!#.)rijk;
voor de goede orde,regelm atigheidsin the - of, onder (gedurende) de
halve.
regering van; f
'
PW?., regeren (over,
.
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rejeetion
over); heersen b
'ook fzàden zl
rztvan: relnstatw wederinhetbrzitstellen van,
heersend,algemeen zijn).
(weder) herstellen (ln ere, ambt,
reignite, weder aansteken, opnieuw
vroegerentoestand,fJ.pers.en zakenj;
weder van kracht doen worden (
(doen) ontbranden.
3r.
reimburse, vergoeden, terugbetalen,
contract enz.); - eaneel
led orders,
geannuleerde bestellingen weder van
restituëren; dekken (van of voor
kracht doen worden, de annulering
kosten);schadeloosstellen;-expenses,
onkostenvergoeden (terugbetalen);herroepen;to be -d (in one's olliee,
a person for his expenses, iem and
position), in zijn ambt (betrekking)
zijn onkosten vergoeden; - oneself,
hersteld (wederaangenomen)worden.
zich dekken,zich schadeloos stellen; reinstatem ent,herstel,enz.,ziereinstate.
to be -d for,ook:vergoed kri
jgen) reinsuranee,herverzekering;ook: (het)
verhalenop.
opnieuw verzekeren; - m arket, hero
ne
s
e
l
f
(
up
l
on,
z
i
j
nko
s
t
e
n
reim bursem ent, vergoeding, enz., zTe
verzekeringsm arkt.
reimburse; 1or your -, ter dekking rei
nsurw herverzekeren (bij with);
reignite

uwer kosten;to take a draltin -,een
wisselin betaling nem en; - through
the post-olliee,beschikking per post-

ook: opnieuw verzekeren.
reintroduee, weder inleiden enZ., vgl.
introduce.

kwitantie;zie ook credit ca).

reintroduetiom (het)wederinleidenenz.,

reim port ww., weder im porteren, opnieuw invoeren; znw.,zie reilnpor-

tation;-s9weder (opnieuw)geïmporteerde (ingevoerde)goederen.
reim portation,wederinvoer;ook;weder
(opnieuw)geïmporteerde(ingevoerde)
#oedeqn.
relmpositxon, (het) opnieuw heffen (v.
rechten).
reimpression, (onveranderde) herdruk.
rein z4œ.!teugelLook jig.j,leidsel(
.
ook:
-s); (/Lg.)breidel;to assume (take)
the -s, de teugels aanvaarden (in
handen nemen);to draw -s!stilhouden?det.saanhalen;(zich)lntomen;
togivetlreel- t% togive(throw)the
-sto,denvrijent.(loop)laten;tohold
tdroplthe-s,det.sinhanden hebben
(neerleggen);to letthe-sloose,det.s
laten glippen;with aloose (slack) -,
met slappen t. Look jig.); œœ., intomen fookjig.t,beteugelen,breidelen
Look: - m
*).
reinloree ww.tversterken çook v.personeelsbezettlng enz.),verzwaren; zie
ookconcrete;znw.,versterkingtsband
enza).
reinforeenzent, versterking, vgl. reinforce.

reinsert,weder invoegen (inlassen,opnemen);herplaatsen (v.advertentie).
reinsertiom wederinvoeging, enz., zie
reinsert.
Peinstall, opnieuw installeren enz.,vgl.
install.

vgl. introduction.
re-invest, opnieuw bekleden enz., vgl.

invest;- in an otfiee,opnieuw aan-

vstellen in een ambt.

reinvestiture? (het) opnieuw bekleden

enz., vgl. lnvestiture.
reinvestm ent, nieuwe belegging enz.,
.vgl. investm ent.
reinvigorate, opnieuw versterken,nieuwe kracht geven.

rels 1,reis (Brazil.en Portug.munt).
reisII,scheepskapitein (in hetOosten).
reiss, - llax, plukvlas.
reissuable,wederuittegeven (v.wissels
of bankpapier).
relseue œœ.,opnieuw uitgeven enz.,vgl.
issue b4;znw.,nieuwe uitgave (uitgifte).
reiterate, (opnieuw) herhalen; -G
(steeds)herhaald.
reiteration, (nieuwe)herhaling.
reiterative, herhalend;herhallngs....
rejeet œfc.,verwerpen,afwijzen Look v.
candidaat,verzoekenz.),vandehand
wijzen; verwerpen, ongegrond verklaren;terzijdeleggen;afkeuren (v.
goederen); uitschieten; - a motion
(proposat),een motie (voorstel)verwerpen;we have had to - the pareel,
wijhebbendepartijmoetenafkeuren;
zie ook claim bg4; znw., -% zie
rejection.
rejedable,verwerpelijk.
rejeetion, verwerping, enz.,zie reject
œfc-; -s, uitschot,afgekeurde waren.

rejoiee
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rejoiee,verheugen,verblijdenizich verheugen (over,at, in); reloieingts),
vreugdetbetoon);to be -41, zich v.
(Over,at, by); I am -d to hear (at
hearing)...,hetverheugtmij zeer te
vernemen...;to be -d hy (- at) the
good news, zich over het goeds
nieuws v.;we - in your sueeess, wiJ
v.onsoveruw succes;- im ooklzich

relay
ena? de betrekking tussen deze ver-

schljnselen;thereisa close -between
...,er bestaat een nauwe sam enhang
tussen-..;heis no - (to him),hijis
geen familie (van hem);to stand in
direet - to, in rechtstreeks verband

staan met;in (zef#.:with)- t% met

betrekking tot;in their - one to the
other,in hun onderlinge verhouding;
outofall - to,buiten alle v.tot.
y.in hetbezit van Look fron.).
Keloin,van dupliek dienen,(jur.)dupli- bjzndfww.,to bear no - to,geen betrekceren; antwoorden, hernem en; zlch
king hebben op;in geen (buiten allel
weder voegen bij.
verhouding staan tot;to bear a fixed
- to,i
re-join (zich)weder verenigen,samenn vaste v.staan tot;what - do
the assets bear to the liabilitiesl, hoe
Yoegen enz.
rejoinder,(conclusievan)dupliek (jur.); verhouden de activa zich tot de

(wederlantwoord.
passiva?;to break off(to sever) the
rejuvenatw (zich)verjongen.
-% debetrekkingen (relaties)afbreken;to eontinue the -s, de r.s aanrejuvenation,verjonging.
ho
uden;to enter into - with,betrekrejuvenize,zie rejuvenate.
rekindle, weder aan-,ontsteken,weder
kingen aanknopen (in r.treden)met;
(doen) ontvlammen (oplaaien) Look
to establish -s,to open (up) -s, r.s
aanknopen;to have - to,betrekking
/Q.).
re-label, opnieuw rtiketteren.
hebbqnop;to have(bein)(business)
reland, weder (
opnleuw)landen,lossen
-swith,In (zakenlrelatie staan met;
to nzaintain (keep up) -s wi
enZ.,vgl.land c) ww.
th, berelapse ww.,weder verv<len,terugvaltrekkingen (
r.s)onderhouden met.
len (tot,in,into), (weder)instorten relationship, verwantschap Look /?k.),
Lookv.yrijzen,markt);znw.,terugval; betrekking, verhouding.
(wederllnstorting; Lbeurst.j reactie. relative adj., betrekkelijk, rglatief;
relatw verhalen; zn verband brengen
respectief1
' - Iy!betrekkeli
jk,zn ver(met,to, with); -d, verwant (aan, houding, relatzef; - to, betrekking
hebbendeop,betreffende,m etbetrekmet
,to; ook fig.j; dosely -41,nauw
verwant, nauw sam enhangend; -d
kingtot;znw.,(bloedlverwant,famiprohlem s, verwante kw esties; - t%
lielid.
betrekking hebben op, betreffen;in relax,(
doen)verslappen,slapper(losser)
betrekking staan tot, verband houmakrn (worden)Lookjig.j,verzachten
de
n (in v. staan) met (ook:to be
(v.dlscipline,reglementen,wetenz.),
d to);... -sto ...in the proportion
verlichten (ook v. lasten, heffing);
of 2 : 1, ... staat tot ... als 2 :1;
(doen)afnemen,(zich)matigen;(zich)
the ...relatlng thereto, de betrekkeontspannen;toeschietelijkerworden;
lijke,desbetreffende,daarmede ver(in) one'sefforts (attentiom ete.),
band houdende...; the invention -s
zijn pogingen (aandacht enz.) doen
to ..., de uitvinding heeft betrekverflauwen.
relaxant, laxeerm iddel.
king op (betreft)
relation c,
)betrekking,verhouding,re- relaxation, verslapping,enz.,zie relax;
latie;betrekking,samenhang;fam ilie
uit-, ontspanning.
(-lid), (bloedlverwant;(zel#.)= rela- Pelay znœ., verse Paarden enz., Verse
tionship; verhaal, bericht; friendly
ploeg (arbeiders), vers materiaal;
-s,vriendschappelijkebetrekkingen;
Ltechn., telegr.,radio) relais; Lradioj
strained -s, gespannen verhouding
heruitzending; - service (station)
(-en); the surviving Look: the de(radio), distributietstation); œf
zz.,
eeased's) -s, de nagelaten betrek(door) nieuwe ploeg enz.vervangen
kingen;the - between these phenom (nemen);fradio)relayeren.
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relief
ret-llay
z*
et-llay,opnieuwleggen,ver-,omleggen.
hebben op,nietsl
aan (vantoepassing
release c.
)znœ.,verlossing,enz.,zfe bj; zijn) op.
kwijtschelding'
, décharge, kwijting'
, relevant,toepasselijk (op,to),terzake
(jur.)(actevan)overdracht(v.recht, di
enende,relevant;jjur.jpertinent;
- to, betr
schuld,bezit),afstand'
,fiat voor afekking hebbende op, in
levering (doordouaneenz.),vrijgave
verband staande met.
fook:- from the eustoms);ontslag; reliability, betrouwbaarheid, en Z., zL@d
(fcc/zn.) afstelinrichting; Lph0/.) ontreliable.
spanner;- stamp,fiatlstempel)voor reliable,be-,vertrouwbaar;geloofwaaraflevering.
dig; degelijk, deugdelijk, solide; b4 g7W?., verlossen, bevrijden (van, makw deugdelijk fabrikaat;- salesfrom)
l
om),
; ontslaan, 'ontheffen (van, mam vertrouwdagent;to learn (have
déchargeren,doorlaten,vrijit) from a - souree, from (a) geven,fiatteren,een fiatafgeven op;
quarterts), vernemen (het hebben)
doen afvloeien,ontslaan,zieookonderè
van betrouwbare (goed ingelichte)
(jur.)overdragen,afstand doen van
zijde,uit goede (betrouwbare)bron.
(aan, ten gunste van,to); Ltechn.j relianee, ver-, betrouwen (op, in,
afstellen;even then the Company will
upom om in);itisouronly -,het is
notyetbe -d (of liability),ook dan
het enige waarop wij (ons) kunnen
zaldeMaatschappi
jnog nietbevrijd
verlaten (bouwen);toplaee (have) (van aansprakelijkheid)zijn;- goods,
(uplom vertrouwen stellen in;in goederen uitslaan?zie ook bond c);
upo
n,
vertrouwende (afgaande) op.
when -d, ook: biJden uitslag;- for reliant
, vol vertrouwen, vertrouwend
hom e eonsum ption, in consum ptie
(Op, on).
declareren;- lrom (soms. of), ont- relief 1, verlichting, leniging; veradeheffen van (verplichtingen,verantming,opluchting;ontheffing (v.bewoordelijklleid enz.), déchargeren, lasting enz.); ondersteuning:onderzie ook liability; to be -d owm g to
stand, hulp,steun; afwissellng,onredud ion of staff consequent upon
derbreking,aflossing (v.wachtenz.);
restrietion of operations, ontslagen
he
rstel (v.grieven enz.);feelinq of
w orden wegens vermindering van
-, gevoel van opluchting (verllchpersoneel ten gevolge van inkrim ting); reeipient of publie -, onderping der werkzaamheden.
steunde,bedeelde;it is a - to know
re-lease,opnieuwverhurentverpachten). ..., het is een geruststelling te wereleasee (jur.),wien (een recht,schuld, ten...; to aceord -, steun verlenen;
bezit) wordt overgedragen (afgeto afford -,steun (verlichting)geven;
staan).
tobring(some) -(to),(enige)verlichreleasor (jur.),wie (een recht,schuld, tingbrengen (voor);a - wasgiven to
bezit) overdraagt (afstaat).
the extentof l/sth oftheassessment,
relegate,verbannen (ook/fg.;naar,to),
ontheffing Nverd verleend tot een
relegeren, verwijderen; degraderen; bedrag van 1/,van den aanslag;to
c ant - from , ontheffing verlenen
overbrengen, verwijzen (v. zaak of
Van '
1 ixl - o1, tot steun Van' zie
persoon) (naar, to); - to a subeom mittee, naar een sub-com m issie
ook poor;- com mittee,steuncomité;
verwijzen.
fund, (onderlsteuntingslfonds; relegation, verbanning, enz., zie relt
r
ai
m hulp-, volgtrein; - workts),
egate; relegatie; degradatie.
(werken voor)werkverschaffing.
relent, zich m inder streng betonen
.

.

,

zich laten verm urwen, m ededogen
hebben.
relentless, meedogenloos.

relevanew relevancy, toepasselijkheid,
betrekking;(jur.)pertinentie;tobear
(have) no - to, geen betrekking

relief II,reliëf;r.werk;dead,high,low,
m iddle -, vlak-,haut-, bas-, m ezzo-

reliëf;to bring (throw) into -,doen
uitkomen (ook jig.);to bring out in
full(strong) -,scherpdoen uitkomen
Look jig.),in een helderlichtstellen;
to stand outin (full,bold,strong) >

relievable
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afkerigheid;(zeld.jtegenstand,-kanting;with -,zie reluctantly.
relievable,teverlichten?enz.,zzdrelieve. reluetant,onwil
lig,afkerig,(zc!#.)weerrelieve, verlichten,lenlgen; opluchten,
strevend,-barstig;-ly,ook:ongaarne,
m et tegen-,weerzin, schoorvoetend,
opbetzren;(onderlsteunen,ondersteunlng geven aan, helpen; ontlasten
node;to be - to do a thing,ongaarne
Look v.machineenz.);aflossen,over(slechts) (node)iets doen;to give nemen (y. wacht enz.); afwisselen, assistance,slechtsnodehulp verlenen;
we shall be -ly eom pelled to ...,ofafwisselingbrengen in,(sterker)doen
uitkomen, doen afsteken; afzetten
schoon met tegenzin (hoe ongaarne
(met kant enz.);zie ook relieving;I
ook),zullen wi
j genoodzaakt zijn....
am (much) -d to hear...,hetismij relume, weder aan-, ontsteken (doen
een (grote) geruststelling teverneontvlammen) çook jig.j.
men...;- one'sleelings,aan zijn ge- rely,- (uplon,vertrouwen,zich verlavoelens lucht geven; - the m
arke
ten, steunen, staat m aken, rekenen
(spoo
rt(railways, et
c
.
)
,
de
mar
kt
op;you may - upon it(that),u kunt
wegen enz..)ontlasten;it -s my mind,
er op aan (dat); I - upon you to
het is miJ een pak Van het hart;
foyward the Ietter (upon the letter
the situation, den toestand Verbeinç forwarded)to-day,ik reken er
* >
lichten,
from, ontslaan van (beop, dat Gij den brief heden zult
lofte);- o1,ontheffen (ontslaan)van
verzenden (dat de brief heden
(verplichtingen, aansprakelijkheid, wor
dtverzonden);thereisno -ingon
him ,he eannot he relied upon,he is
verantwoordelijkheid);ontlasten(ontnot to be relied om men kan niet op
doen)van,ontnemen;zieookliability
hem
aas
n; - (uplon one'
en pressure.
iemand
s words,op
woorden afgaan.
rel
i
e
vi
ng
,
a
r
e
h
(
:
ouœ/
t
.
)
,
ont
l
a
s
t
i
ng
s
boog; - tackle, noodtalie; - vessel, rem ail,opnieuw verzenden (posten).
afhaalvaartuig.
remain fcf<z., blijven;blijven bestaan'
,
relight, opnieuw op-? ont-, aansteken
(nog)resteren,resten,(overlblijven,
(ontvlammen,verllchten).
overschieten (soms: - over; voor,
relinquish, verlaten, laten varen, opto);we -,yourstruly ...,wijverblijn, hoogachtend...i what -s, the
geven, er aan geven, prijsgeven; ve
loslaten,afstaan, afstand doen van
ingpart,hetoverblilvende(overige);
(rechtenz.).
it(only)-sto..,onsrest(alleen)nog..;
it -s to be proved,het m oet nog berelinyuishment, (het) verlaten,enz.,zie
rellnquish; afstand.
w ezen worden;it -s to be seem het
relish f
'
rzfcr, smakelijk maken; smaak
staat (nog)te bezien;- behind,achvinden 1n,genoegen scheppen in;
terblijven; the sale -s below ..., de
hadly (well), (niet) goed smaken;
verkoopblijftachterbij...;-in olfiew
(/fg.) (niet) in den smaakvallen;he
aanblijven (in ambt);- on, (nalblijven; ook = - in office; - on hand
does not - the idea, het lacht hem
niettoe,hijgevoelternietveelvoor; (unsold),over-,onverkocht blijven;
- of, smaken naar Look jig.), iets
- out of it,er buiten (buiten spel)
hebben van;znw.,smaak Look fig-); blijven;it-swith him to...,hetstaat
aan hem om...;he -ed with the lirm
zin, lust (voor, in); (pikante) bijsmaak;zweem?proefje;ithaslostits
for severalyears, hij bleef verschei-,de aardigheld is er af, het heeft
dene jaren bij de firma;znw.tgdm.
zijn aantrekkelijkheid verloren.
mv)., overblijfselten); -s, ook: nagelaten werken.
r
elishable, smakeli
jk.
relive, herleven,weder opleven.
remainder znw., overschot, restlant),
reload, opnieuw laden, överladen.
(het, de) overigetn), (het) overblijreluet, zich verzetten, tegen-, weerzin
vende, resterende; rest (v. aftrekhebben (tonen) (tegen,at,against). king); Lboekhand.j fondsrestanten;
reluetance, weer-,tegenzin (tegen,to).
(jur.) recht van opvolging bij overuitkomen,zich scherp aftekenen fook
/ïg.;tegen,against);- map?r.kaart.

rem ake
71i
remise
leven; he lelt the estate to his wife
(past) -,ongeneeslijk,onherstelbaar
with - to his children, hijlietden
(ook jig.j; a -.against, een middel
tegen;to have a - against, verhaal
boedelaanzijn vrouw na,om nahaar
he
bben op; to obtain a - for one's
dood aan zijn kinderen te komen;
-man,wie in bezitenz.opvolgt;adJ'.,
Y evanees,herstel van grieven ver-

overblijvend, resterend; ww. Lboekhand.),restanten opruim en.
rem ake. opnieuw m aken, overm aken.
rem an, opnieuw bem annen.

remand ww., terugzenden, -verwijzen
(zeld.j;tW?zzcr.lafbestellen;znw-,terugzending (zdf#.);voorarrest.
rem anet, restant; uitgestelde rechtszaak;uitgesteld wetsontwerp.

remargl
.
n, van een nieuwetn) marge
(rand) voorzien;Lbeurst.jvoornieuwe

dekking zorgen; een nieuwe winstm arge leggen op.
rem ark ww., opmerken,de opm erking
m aken; bem erken, bespeuren; aan-

kri
jgen; ww., verhelpen, herstellen,
voorzien in; fzeld.j genezen; - an

evil, een euvel verhelpen.
rem emher, zich herinneren, zich te

binnen brengen (veroud.ojAmer.:of),onthouden,in gedachtetn) houden; gedenken; bedenken (met geschenk enz.);Ido not-,ik herinner
het mi
j niet; I do not - having
m entloned thefacttohim,ik herinner
mij niet,hem er over gesproken te
hebben;ifI - wel
l(rightly,right),alk
ik miigoed herinner,als ik het wel
heb;ielt-ed,itshouldbe-ed...,men
herinnere zich..-; we must - ..., wl
J

merken;-(uplon,op-,aanmerkingen

moeten nietvergeten (welbedenken)
:..;to he stlllvividly -ed,(nog)vers
zn hetgeheugen liggsn;please - n:e
king; to make (pass) a -,een op- to hinz, doe hena nailn groeten.
m erking maken;to m akea - on the rem emhranee, herinneri
ng (aan, of),
geheugen, heugenis, aandenken, geB/L, een aantekening maken op het
m aken over,zich uitlaten over;znw.,
opm erking,uitlating,uiting;aanm er-

connossement; I wish to ofler a
1ew -s as to ..., ik wens enige o.n
te m aken om trent.
re-m ark, opnieuw merken.

dachtenis;-s,groeten,complimenten;
to have - ol, to eallto > zich herinneren;in - of,tergedachtenis aan;

withinmy > voorzovermijheugt.
remarkahle,opmerkelijk,merkwaardig; remembraneer,wiq (wat)aan iets heropm erkenswaardig; buitengewoon;
innert; herinnerlng, aandenken; nothe - thing about it is..., hetm erktitieboekje.
waardige is...;to be - for, ook:zich remind, herinneren (
aan,of), in heronderscheiden door;rem arkably good,
innering brengen;doen denken (aan,
buitengewoon (opvallend)goed.
o
f); tha.
t -s mel, dat is waar ook,
à propos...; it reminds one of ...,
remarkableness, opmerkelijkheid,enz.,
zie rem arkable.
rather than ol ..., het doet eerder
denken aan
dan aan ...
Penlarpy, hertrouwen.
Pe-nleasure, nau Overnieten.
rem lnder, herinnering; waarschuwing;
rem ediable, herstelbaar te verhelpen.
a gentle (polite) o een zachte wenk
rem edial,helend,herstellend,heilzaam ;
(aanmaning).

verbeterendi-measurestsuggesuons),
maatregelen (voorstellen) tot verbetering (herstel).
rem ediless,ongeneeslijk,onherstelbaar.
rem edy znw., (geneeslmiddel (voor,
tegen, for, against), remedie fook
/fg.), red-, hulpmiddel, herstel;
trzzunlœ.lremedie (ook:- allowance);
(legal) -,- (atIaw),(rechtslmiddel;
verhaal; to find a -, ook: raad
schaffen;the - Iiesin ..., derem edie
m oet worden gezocht in ...; beyond

remindful,tohe - of.herinneren (doen
denken)aan;Medachtig zijn aan.
reminiseenee.hemnnering (aan,of);-%
ook:m ém oires.
reminiseent, - of,herinnerend aan;to
he - o1,zich herinneren;herinneren

(doen denken) aan.

reminiseential, herinnerings....
remint, herm unten.

remi
.),raf
and
bes
ze
it)(
.jur
ove
drs
at
ge
n doenaans
van,
praopak,
geven,
(3r.

rem isier
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Pem tjn8trate, aanvoereny tegenWerpen
r
emisier,remisier Lbeurst.j.
rem isw nalatig,laks, lui, traag; slap,
(dat, that); protesteren, bedenkinfutloos;to be - in one's attendanee,
gen opperen,tegenwerpingen m aken
dikwijlsverzuimen;- in one'sduties,
(tegen, againgt); ..., he -d, ..::
nalatig in de vervulling zijner plich- bracht hij hiertegen in, wierp hlJ
ten.
tegen; - with a person (uplon,
Temission, (yehele of gedeeltelijke) iemand onderhouden over.
kwi
jtscheldlng (v.schuld),ontheffing, rem orse, wroeging, berouw; -ful, berouwvol; -less. meedogenloos.
vrijstelling of vermindering (v. belasting,rechten);afneming,verslap- remote,(verlafgelegen,ver,fverlverwijping, verflauwing, vermindering;
derd Look /fg.; van, from), afqezonderd;to be -ly connected with,ln
(zd!#.)terugzending.
rem issness,nalatigheld,enz.,zierem iss.
vgrwijderd verband staan met, indlrect verband houden m et;to m ake
remit,verzachten,verminderen,(doen)
a - allusion to,in de verte zinspelen
afnemen,(doen)verflauwen,verslappen;vrijstellenvan,kwijtschelden (v. op; - eause, verwijderde oorzaak,
causa rem ota; - eonclusions, niet
schuld, straf, boete); afstaan (v.
rechten enz.); verwijzen (v. rechtsvoor de hand liggende gevolgtrskzaak)naareen ander (lager)college;
kingen;- damages(jur.),schadenlet
rechtstreeks door een ongeval e.d.
verzenden; remitteren, oyprmaken
(v.geld);- one's eflorts,znn poginontstaan;- kinsmam verre bloedvergen doen verflauwen;- a m atter to,
w ant;this possibility is so - that ...,
een zaak verwijzen naar (ter bedeze mogelijkheid is zo gering (ver
slissing enz.);- till(unt*
11),verqchuiverwijderd),dat...; - resemblancw
ven (opschorten) tot; - to (into), flauwegelijkenis;atno -time,in een
h
erstellen in (vroegeren toestand);nietver verwijderde toekomst;conto,ook:terugbrengen tot.
siderations - from the suhject, beschouwingen welke in geen verband
remittal,kwijtschelding;verwijzingener
rechtszaak naareen andercollege.
staan m et het onderwerp; zie ook
remittanee, remise, overmaking (v. future znw.,idea,party.
geld);remise,geldzending; to send rem oteness, afgelegenheid, enz., zie
remote;in this ease there was a - of
(make)a -,remisezenden,geld overm aken, remitteren.
d
amages (jur.),er was hier sprake
rem ittee, Ontvanger ener rem ise.
van schadenietrechtstreeksdooreen
rem itter, remittent: Overm aker ener

ongeval e.d. ontstaan.

remise;afzender(v.postwissel);ver- remould, opnieuw gieten (vormen);
wijzing van een rechtszaak naareen
(/ïg.)hervormen,omwerken.
ander college.
remount,wederbe-,opstijgen;opnieuw
remnant,overblijfsel,overschotirestant,
montéren;- t% teruggaan tot (tijdlap,coupon (v.stof);- day,lappen-, perk).
restantendag; - stoek, voorraad rem ovability, verplaatsbaarheid, enz.,
restanten.
zie rem ovable.
rem odel, opnieuw m odeleren, vervor- rem ovahle,verplaatsbaar,afneem baar,

men;
OmwerkenLookv.contracte.d.);
m oderniseren, reorganiseren.
rem onetization, vgl. rem onetize.
rem onetize, weder in om loop brengen

(v.munt);weder invoeren;- silver,

zilver weder invoeren als standaard.
rem onstrance, vertoog, verm aning,te-

rechtwijzing,protest.
remonstrant c#j., vertogend, vermanend;protesterend; znw., wie tegen
iets opkomt, protesterende.

weg te nemen;afzetbaar(v.functionaris);- andinterehangeableshelves,
losse verwisselbare planken.
removal,verplaatsing,enz.,zzdremove
c);verhuizlng;notiee of-,- notiee,
kennisgeving (bericht)van verplaatsing (verhuizing);to givenotieeof-,
ook: de huur opzeggen (aan huisheer);- olsoil,grondverzet;- eontraetor, zie remover;zie ooksale bj
en van ll.

Pem ove
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rem ove, verplaatsen, overbrengen qook render, (teruglgeven, overgeven, opgeven (zcJ#.); indienen,-zenden (v.
v. zaak),verleggen,-zetten,-schuiven; verwi
rekening,nota,staate.d.);(oplgeven
jderen, wegzenden, ont-

(v.reden enz.);weergeven,vertolken;
slaan, afzetten (v. functionaris);
overzetten, vertalen (in, into); beuitzetten (v. huurder); uit denweg
ruimen Lookv.moeili
jkheden,bezwa- wijzen (v.eer,dienst);(uitlsmelten,
klaren,zuiveren (v.vet e.d.);beraren,beletselen,gebreken);op-,wegpen (v.muren);-ing,weergave,verruimen,wegnemen,verwijderen (ook
tolking,vertaling'
, - assistanee,hulp
/fg.); wegmaken, uitwissen, schrap(assistentie) verlenen, behulpzaam
pen (ook jig.j;weg-,afhalen (v.goezijn; this -s it unfit for usw dit
deren aan pakhuisenz.);verhalen (v.
m aakt het ongeschikt voor het geschip);afschaffen,opheffen (v.rechbruik; zie ook account è4), service
ten);opheffen (v.embargo);verhuiè),thanks b),e.a.; --price la4rzzcr.l,
zen;tobecome-d,loslaten (v.etiketprijs franco huis.
ten enz.);- theIastdoubts (allapw,vernieuwen fookjig.j;verversen;
prehension),den laatstentwijfel(alle rene
hernieuwen,weder opvatten,hervatvrees) opheffen (wegnemen); - an
im pression, een indruk wegnem en
ten; continuëren, prolongeren; (ïntrans., zeld.j zich hernieuwen, op(uitwissen);- soil, grond verzetten;
nieuw beginnen; - a bill (of ex- the nzarks from the qasew de
m erken van de kisten verwllderen;ehange),een wisselprolongeren; - a
eontraet (subseription,etee),een confrom theIist,van delijstafvoeren;trac
t (abonnement enz.) verlengen.
lrom olfice,uit zijn ambt ontslaan; rene
wable, vernieuwbaar, enz., zie
- goods from the quay, goederen
van de kade weghalen; houses -d
renew;- term insurance,(levenslverfrom the roadside, huizen welke van
den weg afstaan;- one's business to
X,
zijaa
n ts
ze
aa
k; naar X overbrengen
(verpl
n)
to new prem ises,
een nieuw pand betrekken.

remover,(furniture) -,ziefurniture.
remunerate, belonen? vergoeden (voor
of van bewezen dlensten).
remuneration,(geldeli
jke)beloning,vergoeding,honorarium ;if the offiee of
seeretary carries no -,indien aan den
post van secretaris geen vergoeding
verbonden ij; to fix the - of the

zekering m et opklim m ende prem ie.
renewal, vernieuwing,enz., zie renew ;
continuatie, prolongatie; the registration is duefor - on 2nd Aug.,de
inschrijving moet2Aug.worden ver-

nieuwd (verlengd); - ol a debt,

schuldvernieuwing; - hill. prolongatiewissel;-parts,reservedelen;- rate,
prolongatiekoers.
rennet 1, kaasstremsel.

rennet II,renetl-appel).
renounee, afzien (afstand doen) van,
afstaan (v.aanspraak,recht,bezit),

opgeven,laten varen;verloochenen,
verwerpen; niet meer erkennen.
der dlrecteuren vaststellen.
rem unerative, belonend, vergoedend; renouneement, (het) afzien (afstand

manaying dtrectors, de bezoldiging

doen) Vany enZ., zzd renounce.
lonend, winstgevend, (goed) renderend;(ata)- price,(tegen)lonenden renovate, VernletlWen, herstellen, restaureren.
(voordeligen)prijs.
remunerativeness, (het)lonende,enz., renovation, vernieuwing? herstel, res-

tauratie; - fund, vernleuwingsfonds.
renowm verm aard-,befaam dheid.faam ;

zie rem unerative.
rem uneratory, zie sanction znœ.

rename, herdopen (v.schip), een

an-

of (great) -, -ed, (zeer) vermaard,

befaam d,beroemd.
deren naam geven.
renaseenew wedergeboorte, herleving. rent 1, scheur;(
/ïg.) scheuring.

renaseent,wederopkomend (oplevend), rent 11 c)znw.,huurlprijs);pacht;-s
herlevend.
(zeld.,veroud.),inkomsten;arrearsol
-r achterstallige h.; to eom m and a
rend, (vaneenlscheuren? (verlscheuren
high (low) > een hoge (lage) huur
(ook jig.j,(doen)splilten.

rentahility
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reparation
doen;quartersfreeof -,vrijwonen, reorganization,reorganisatie;ook:sanezie ook N -free;(the) - eommeneeson
ring (v. maatschappi
j); - seheme,
JMIy 1,deh.gaat1 Juliin;the - due,
reorganisatieplan (-schema); saneringsplan.
de verschenen h.;to produeegood -s,
goede h.n opbrengen;for- tdrrzdr.l, reorganize, reorganiseren;ook:saneren
te huur;ww.,huren,pachten,in huur
(v.Onderneming).
(pacht)hebben;verhuren,verpachten reorganizer, reorganisator.
znw., rips; -ped. r.achtig; adJ'.,
(ook:- out);huur (pacht)laten beta- reprips
en.
len;verhuurd (verpacht)worden;high
k,her-,overpakken,opnieuw em(low) -ed,met een hoge (lage)h.;- repac
balleren.
one's tenants low (high), zijn huurrepaint, opschilderen.
der
s
e
e
n
l
a
ge
(
hoge
)
h.
l
at
en
bet
al
e
n;
the house -satf 100 a year,hethuis repair 1, - t% zich begeven naar;zich
doet f 100h.perjaar.
wenden tot;on the 2nd inst.we -ed
vergoeding
sam enstw,
on board the s/s X to examine her
b)voor
a
l
l
o
wa
ne
e
,
huishuur'
, - arrears, zi
boilers,op 2 dezer begaven wij ons
e c); , . das
aan boord van hets.s.X om de ketels
charge, :E
l
z erfcijns, -pacht.
te
have
onde
- tr
ozo
,e
zke
ijnn; znw. (pdrou#.), to
betaaldag (v.huur);--free,vrijvan
toevlucht nemen tot.
h.,pachtvrij;to live --free!vrijwonen; residenee --free, vril wonen, repair H fVœ., herstellen L
ook /?
k.),
vrije woning; roll, lijst (register)
repareren; herstellen, weder Voedvan (inkomsten uit)h.n en pachten; maken, vergoeden (v. verlies, onservice, diensten in plaats Van
recht,fout);znw.,hersteltling),repaof naast pachtgeld; -ting) val
ue,
ratie; onderhoud; -s, herstellingen,
h.waarde.
reparatie (van,aan,t@),onderhoud,

rentability,(verlhuurbaarheid.
rentable,(verlhuurbaar,te verpachten.
rent
al, huur of pachttsom , -prijs,
waarde,-uitkomst);- valuepoliey,
verzekeringspolis tegen schade door
huur- of pachtderving.

renteqgallicisme),(ink
.omstenuit)staatsfondsen (van sommige vastelandsstaten) fook:-s).
renter (fnz.Amer.),(verlhuurder,(verlpachter.
rentier fFrans),rentenier.
renumber: opnieuw num m eren.
renuneiatxom (het) afstand doen, afstand, renunciatie (aan, to); verloochening,verwerping;(deed of) >
actevan afstand;zieookletter llIc).
reobtain,herkrijgen.
reobtainment,herkrijging.

onderhoudskosten; eost of -(s), re-

paratie-, onderhoudskosten; state of
-, onderhoudstoestand; to effeet
(make) -s, herstellingen verrichten;
dam aged beyond -, onherstelbaar
beschadigd; fund for -s, reparatiefonds;elosed 1or -s, wegens herstçl-

lingen (verbouwing) gesloten; in
had (good) -, slecht (goed) onderhouden,inslechten(goeden)toestand;
to keep in -,onderhouden;hetonderhoud bekostigen;to keep in bad (in
a bad state oi
') -, slecht onderhouden; to keep in good (in a proper
Ithoroughj state o1) - (and upkeep),

goed onderhouden;out of -, slecht
onderhouden, verwaarloosd, in verval;under -,in reparatie; - shop,
herstelplaats, reparatieinrichting,
-werkpl
aats.
reoeeupation, wederbezetting, -l
*nnem ing.
repairable, herstelbaar,te herstellen:

reoeeupy,wederbezetten (innemen). repairer,hersteller,reparateur;rijwlelreopen, heropenen;opnieuw in behanhersteller.
deling nemen (v. rechtszaak); zich reparable, herstelbaar, goed te m aken
weder Openen,weder opengaan;we(v.verlies enz.).
der geopend worden (beginnen) (v. reparation,herstellling),reparatie(gcœ.:
repairts); genoegdoening, voldoebeursenz.);- aquestiom een kwestie
(vraag)weder te berde brengen-.
ning, schadeloosstelling Linz. van
re-order, na-, Opnieuw bestellen.
oorlogsschade;ook:- ofdamages);-s

re-pareellin:
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ar eem ent, herstelovereenkomst;
(inobe
rde
hang
r), enz-);nabestelling fgew.:
Com mission, Com missie voor de h.nabestclde zcnding, nalebetalingen;- deliveries,h.leveringen;
vering.
-s Loan, H .lening; - paym ents, h.- repeatable, herhaalbaar.
betalingen; - Reeovery Act, wet reprated, herhaald; -l
y,herhaaldelijk,
nopens de h.
betalingen.
bljherhaling,herhaaldemalen,meerre-pareellinw ruilverkaveling.
m alen.
repartee, gevat antwoord; gevatheid; repeater, herhaler; repeteergeweer,
quiek at -, gevat,slagvaardig.
pistool; (teleqr.j repetitor; ook =

repartition znw.,(herlverdeling,omslag, repeating dqclmal(watch).
repartitie;to make-of= ww.,(herl- repel, terugdrllven,-slaan, -stoten, afverdelen, om slaan? repartéren.
weren, -slaan, weerstaan; afstoten
repass,weder voorbljgaan (oversteken
fook jig.j;afwijzen,verwerpen.
enz.); weder aannemen (v. wets- repellenee, (het)afstotende;afstotingskracht.
voorstel).
repast, maaltijd.
repellent,terugdri
jvend enz.,zie repel;
weerzinwekkend,tegenstaand.
repatriate, (doen) rçpytriëren.
repatriatiom repatrl
-ërlng.
repent, berouw hebben; berouwen, berepayy terugbetalen,vergoeden,vergelrouw (spijt)hebben (gevoelen)over
den;(bellonen;betaaldzetten;(zeld.j
fook:- of);I have never -ed (of)...,
... heç
ft mij nimmer berouwd; - a
beantwoorden (v.bezoek,zet enz.);
bargaim ook:rouwkoop hebben.
fintrans.jterugbetalen;ifoureflorts
havebeen olassistanee weleelam ply
repaid, indien Onze m oeite in dezen

repentance, berouw.
repentant, berouwhebbend,berouwvol

vanenig nut is geweest,achten wij

(over,lor,over).
repeople,weder (opnieuw)bevolken:
repe
reussiom terug-,weerkaatsing;(/zg.)
terugslag, reactie, nawerking; this

ons ruim schoots beloond; - a debt,
een schuld aflossen; it will - the
trouble, het loont de moeite; onese/ (1or),zich schadeloos stellen
(voor);zie ook kind 1.
repayable, terugbetaalbaar; opvorder-,
opvraag-,opzegbaar'- at par,aflosbaar à parl.
repayment, terugbetaling, enZ@; zie
repay;restitutie.
repeal ww., herroepen, intrekken (
3r.

has had its - on the eeonomie
situatiom dit heeft een terugslag
op den econom ischen toestand gehad.
repereussive, terug-, weerkaatsend;
weerkaatst.

repertory (/ïg.), voorraadplaats,schat
(-kamer);a - olinstanees,eenschat
van voorbeelden.
wetenz.),afschaffen,opheffen;Zn W ., zepetgnd,zie repeating decim al.
repe
tlt
iomeld;
herroeping enz.
her
ng;
yepe
tvoi
ie;lcopie,
eve
nbe
(ha
inlior
der)
totia
ingetrokken
repe
al
a
bl
e
,
he
r
r
oe
pe
l
i
j
k,
(unkunnende worden.
neeessary, needless) -, ten einde
repeat ww.,herhalen;nazeggen,-doen,
(onnodige)herhaling te voorkomen;
-m aken enz.
in order notto inter into -% om niet
;over-,verder vertellen;
i
n h.n te treden;atthe risk of > op
repeteren fook v.horloge,breuk);zie
gevaar afvan in h.te treden;there is
ook repeatedl- itself,zich herhalen;
- oneself, zlchzelf h., in herhaling
vervallen; his language does not

bound to he a - olthese eom plaints,
een h. dezer klachten zal niet uit-

bear -inp detaalwelkehijuittelaat

blijven.

zich niet herhalen; - an order, na- repinw m orren, klagen (over, at,
bestellen, een nabestelling doen;
against).
- to one t
hat...,iem and herhalen,dat replaee ww-,terugplaatsen,-leggen enz.;

;zieooktelegram b);-ing deeimal,

...

repeterende breuk, repetent; -ing
wateh, repetitiehorloge; znw., herhaling; h. van eenzelfde patroon

vçrvangen (door,by;v. zaak soms:
with), ln de plaats treden (de p.
innem en, vervullen) van, remplaceren;(zdI#.)teruggeven,vergoeden;-

re-place
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a persom iemand (iemands plaats)
Vervangen (waarnemen); cdj.,ver-

vangings....
re-plaee, opnieuw plaatsen, enz., zie

place :).

replaceable, te vervangen.
replaeem ent, vervanging; eost of > eost, vervangings-, vernieuwingskos-

report

(
(ge
prel
n)
pa'
1.
dontvangen(zenden,geven);Lalgek.lR/P),a.betaald;-

eoupon,eoupon for -,a.coupon;the half,hetbetaald-a.;- posteard,briefkaart m et betaald a.; Buslness Service,DienstderAntwoordstukken.

bgjmetvoorz.,wehavelor - your letter
ol ...,wijhebben terbeantwoording
ten,soms:inkoopprijs;- value,vervooronsliggen uw schrijven d.d....;
vangings-, volle (aanschaffingslwhatthey say in -,watzijten antw aarde.
Nvoord geven;with referenee to your
letter No ... and ours No ... in -,
replant,opnieuw (belplanten;verplanten.
m etreferte aan uw briefno....en ons
replantatlon,nieuwe (belplanting;vera.daarop nO....;towrite(eable)*
planting.
that ...,terugschrijven (-seinen),dat
...;
replenish,(weder,opnieuw)vullen;bijin -we(would,haveto)inform you
vullen;aanvullen (v.voorraad);-ed, ..., in a.daarop delen wiju mede...;
in - to, in a.op,ter beantwoording
ook:vol (van,with).
replenishment, nieuwe vulling;bijvulvan
;in ready (immediatw prompt)
to, in omgaand (onmiddellijk) a.
l
i
ng;
aa
nvul
l
i
n
g
(
v.
voor
r
aad)
,
ni
e
uwe
voorraad.
op; zie ook partial; on - by wire
(eahle),tegen telegrafisch a.
repletw vol, verzadigd (van, with),
overladen (met,with);to be - with repo
lish,opnieuw polijsten,oppoetsen,
evidence that ..., overvloeien van bewrijven.
wijzen,dat ....
report c1) ww., rapporteren, rapport
repletion, volheid, enz., zie replete;
(verslag)uitbrengen (over,on,up@n;
filled to -,over-,stam pvol.
aan,to),verslag doen van;(verlmelden, Opgeven, berichten, overbrenreplevin, (bevelschrift tot) opheffing
gen; f
van beslag tegen borgstelling totdat
beurst.) reporteren; it is -ed
uitspraak is gedaan om trent de
rechtsgeldigheid van het beslag.

that..., naar verluidt,...;hetgerucht

reptl
ica, copie van kunstwerk; ffig.j
weede exem plaar,copie,evenbeeld.
replication, antwoord, repliek; (jur.),
zie reply è,);copie,reproductie.
reply c)ww.,antwoorden;repliceren;-

gemeld; - (oneself), zich melden
(bij,to);they are-ed to possess...,
zij moeten in het bezit zljn van...,
zie ook m issing en progress znœ.;

to, a. op, beantwoorden; repliceren
op; - to an advertisem ent, op een

advertentiereflecteren (schri
jven);-

to aperson,iem and antwoorden;-*
mg
to, in antwoord op, ter beantwoor-

dingvan;wehavenotbeen ybleto toyourletterbelore(this),wlJhebben
uw brief niet eerder kunnen beantwoorden;zie ook delay c)en refrain.
h,)znw.,antwoord (op,aan,to); (jur.)
(conclusie van) repliek; (there ls)
no -, op antwoord behoeft niet te
worden gewacht; an early -, een

spoedig a.;teler aphie (eabled) -, bywire(eable),telegrafisch a.,dra:da.;- byletter,a.perbrief,schriftelljk
a.;to ealllor(to need)no > geen a.
behoeven;to reeeive(send) a (no) >

gaat,dat...;-edasbore,als gestrand

ing poliey,open brandverzekeringspolis; -ing warehouse, entrepôt dat
Yegevens verstrekt, vgl. non-reportlng.
cz) verbind.,
against, ongunstig
rapporteren over; - (at the eus-

tom house), (zich) bij de
douane melden (v.schip);- at the
olliee, zich aan (op) het kantoor
m elden; - for the Tim es, verslaggeverzijn voordeT.;heisbadly -ed
of,hijstaatslechtaangeschreven;wellofthe prospeds,gunstig rapportqren (berichten) over de vooruitzzchten;how he ls -ed (uplom hoe
menoverhem rapporteert;-aperjon
to,rapportoverlem and m aken biJ;toapersom zichbijiemandmelden;tto...) lor duty, zich (bij...)melden
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om zijn werkzaamheden aan te vangen;we hope to - to you m ore fully
next week,wijhopen u de volgende
weeknaderterapporteren(berichten).
b4 znw., rapport (over,on), verslag,
bericht, overzicht; prae-advies; gerucht;reputatie,faam ;knal;annual

-,jaarverslag'
,common - alleges...,

de geruchten bew eren ...;the - goes
that...,het gerucht gaat,dat...;m ere
- i
snot enough to go upon,m en kan
niet enkelop g.n afgaan;to draw up a

-,een rapport(verslag)samenstellen;
to make (out) a - on, r.uitbrengen
over;to send in (submit) a -,een r.
indienen (voorleggen);-sfrom theinterior(lrom abroad),berichtenuithet
binnenland (buitenland);from -,bij
geruchte;(amatter)ofeommon -,van
algemene bekendheid;olgood -,een
goede reputatie genietend,te gopder
naam en faam bekend staand; year

reprlnt
m aken,voorhouden;vertegenwoordigen;,
w ozleself as,zich Ilitgeven voor'
,
whether it -s a true eeonom y,ofhet

eenwerkelijkebesparingbetekent;he
isnotwhatyou -him tobe,hijisniet

zoals u hem voorstelt; a eertifieate
-i
ng a number ofshares,een certificaat, vel'tegenwoordigende een aantal aandelen; the Company shallbe
-ed(in allrights,titles,and interests)
at Iït5!rand otherwise by? de M aatschappi
j w ordt in en bulten rechte
vertegenwoordigd door; our lirm is
-ed in this eountry by M r X, onze
firm a w ordt hier te lande vertegenwoordigd door den heer X ;we have

-ed to him the necessity ol...,wij
hebben hem de noodzakelijkheid
onder het oog gebracht (voorgehouden)om (van)....

representation, voorstelling, enz., zie
represent; vertegenwoordiging; verv
toog,protest,bedenking;proporlonal
(month,week) under -,verslagjaar
-l evenredige vertegenwo:rdiging;
(-maand,-week).
reporter,berichtgever,rapporteur;verhIs - of the facts, zi
jn (wnze van)
slaggever,reporterLooklnewspaper-); voorstelling der feiten; to m ake -s
against. protKsteren tegen; tl m ake
(Kamerlstenograaf.

reposal, (het)stellen (van vertrouwen
(address) (strong) -s to, (krachtige)
vertogen richten tot.
enz.) (in,in).
repose 1, stellen (v.vertrouwen enz.), representativeadj.,representatief;voorzie conf
de
tt
rus
t ,e.
stellend, vertegenwoordigend; ty11iç
ç'f
<nc
z.,e,(la
en)c)
a.
pisch,tekenend;to be - ot,vertegenrepose
rusten, (dosn)
woordigen, voorstellen;typeren,uitsteunen (op,on); - (oneself),(ult)rusten; - on, ook:berusten op; the
drukken;thesampleisfairly (tnzly)whole system -s on lear, het gehele
ofthe quality whieh willbe delivered,
stelselberustop vrees;znw-,rusttigdit monster geeft vrij goed (volkoheid),kalmte,stilte;zieook anqle 1. men)dekwaliteitweerdiezalworden
repository,bewaar-,opslagplaats,depôt;
geleverd; znw., vertegenwoordiger;
(
/
f
g.
)
s
c
ha
t
t
kame
r
)
,
br
on;
zi
e
o
o
k
(jur. ook) rechtverkrijgende;zie ook
furniture.
house c).
repossess, opnieuw bezitten ; weder in repress, onderdrukken,bedwingen,bebezitstellen; - oneself of,zich w eder
teugelen, tegengaan (met kracht,
in het bezit stellen van.
sternly),paalen perk stellen aan.
repossession. hernieuwdte) bezittne- repression.onderdrukking,beteugeling,
bedwang, repressie.
ming),vgl.repossess.
re-post!opnieuw posten (verzenden). repressile,onderdrukkend,beteugelend,
repressief.
repp,zte rep.
reprehend?berispen;laken.
reprieve(/fg.)fcf
&'.,uitstelverlenen;znœ.,
uitstel.
reprehenslble,berispelijk,laakbaar.
reprehension, berisping,laking.
reprimandznw.,(fnz.officiële)berisping,
represent, voorstellen,afbeelden,weerreprimande ('
wegens,tor); œœ.,begeven (als, a% to be); voorstellen, rispen (wegens,lor).
een voorstelling geven van, doen reprint znw., (onveranderde) herdruk;
voorkomen;doenultkomen,duidelijk
af-, overdruk (v. artikel, uit tijd-
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schrift enz.);ww.,herdrukken; af-,
overdrukken.
reprisal,représailletmaatregel); as (by
way of, ln) - for, a1s r.maatregel
wegens;to make -(s),r.maatregelen
nemen (tegen,onàwegens,lor).
reproaeh œw'.,verwljten;afkeuren,laken;-ayerson with (for) something,
irmand lets verwijten;- oneselllor,
zlch een verwijt maken van;znw.,
verwijtting); blaam, schande (voor,
tq);(not) above -,(niet)onberispellJk; to bring - upon, tot schande
strekken;tomake-es,verwijtendoen.
reproaehlul,verwijtend;lakend.
reproduce,weder (opnieuw)voortbrengen;(zich)voortplanten;reproduce-

repute

repugnanew tegenstrijdigheid (met,
to, with; tussrn, between); afkeer
(-igheid),weerzln (tegen,to,against).
repugnant, (tegenlstrljdig (met, to),
niet strokend (met,with);weerzinw ekkend;a course - tohim ,een handelrijze welke hem tegen de borst
stull.
repul
e ;œ(
,) terugstoten, slasan
/W7
z
k..
drijven,
afslaan,-wijzen;(d!ec/r.)
afstoten;znw.,(het)af-,terugslaan;
terug-, afwijzing; to meet with
(suffer) a -, afgeslagen worden,
écheclijden;eenweigerend antwoord
krijgen.
-

repulsion, af-, terugstoting, replllsie;
afkeer, tegenzin.
ren, nam aken, weergeven.
repulsive, af-, terugstotend; weerzinreprodueible, reproduceerbaar.
wekkend.
reproduction, wedervoortbrenging; re- repurehase ww., weder kopen, terug-,
herkopen;znw.,wederinkoop,terug-,
productie,copie,weergave;ookkna-,
herkoop.
overdruk.
reproductive. voortbrengend, opnieuw reputability, zie reputableness.
vorm end; voortplantings....
reputable, achtenswaardig, geacht, te
goeder naam bekend staande,solide;
reproof, terechtwijzinq, berisping.
re-proof, weder waterdzcht m aken.
- eareer,eervolle loopbajn.
reputableness,achtenswaardlgheid,goereprovable,berispelijk.
de naam , soliditeit.
reproval, zie reproof.

reprove, terechtwijzen, berispen; re- reputation,reputatie Linz.V.personen),
provingly, berispend.
(goede) naam, faam , roep; worldwide -, wereldreputatie, -naam ; to
reprovlsion,opnieuw provianderen (proenjoy(have)agood(bad.poor)-,een
viand innemen).
repw zie rep.
goeden (slechten)naam hebben,een
reptile znw-,reptiel;(/fg.)kruiper;adj-, goede (sllchte) reputatie genieten,
kruipend,kruiperig,laag.
(onlgunstlgbekendstaan;togain a-,
naam m aken;our goodshave a - 1or
republic, republiek; (/ïg..) the - of
..., onze goederen zijn bekend om
letters,de r.(hetrijk)der letteren.
republieatiom nieuwe uitgave,herdruk.
(wegens)...;tohavethe-of(bein<)...,
bekend staan als...,den naam hebben
rep
ubl
i
s
h,
opni
e
u
w
ui
t
ge
ven
(
v.
boe
k
enz-êb.
van ...tezijn;to injureaperson's-,
repud
ve
rwe
rpen,van zi
af-,iatteer,ug
wi
jzen;
ch wijzen, iem ands goeden naam schaden; to
verloochenen, deskeep up (sustain) one's -, zi
jn
avouëren;weigeren te erkennen (
v. reputatie op-,hooghouden;toretrieve
schuld, contract, verplichting); beone's -, zi
jn r.herwinnen;ofgreat
-, van groten naam ; vgl. verder
twisten (v. vordering); wraken (v.
repute znœ.;zie ook live œf
zz.
getuige);Lintrans.jzijn schulden niet
e fcœ., achten (te zijn), houden
erkennen (v.Staat);- an idea,een reput
voor,beschouwen als; -d, ookk verdenkbeeld verwerpen.
repudiation, verwerping, enz., 7Ld repudiate.
repugn, tegenstreven, zich verzetten

(tegen, against); tegenstaan, tegenzin wekken; fzeld.j zich v:rzetten

tegen, wederstreven.
Engels H andelswoordenboek

m eend;-dly,ook:naarhetheet;he is
d (to be),he is -dly ...., hi
j staat
bekend (te boek) a1s...., to be iIl
(well) -d, een slechten (goeden)
naam hebben, (onlgunstig bekend
staan; znw., reputatie (p. pers.
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en zyàcn),(goede)naam;aanzien;by
-,blJgeruchte;to beheld (to stand)
in good (bad) -, te goeder naam
(slecht) bekend staan, (onlgunstig
bekend staan;tobeheld(tostand)in

requisition
shareholders to deposit their shares,
het bestuur vordert overlegging der
aandelen;the shares- to bedeposited,
de a. m oeten overgelegd w orden;he

is-dbyhisofficeto...,kraclltenszi
jn

high -, hoog aangeschreven staan,
ambt moet hij...;please - a printed
receipt, m en verlange een gedrukt
een uitstekendereputatiegenieten;to
getinto -,naam m aken;a m an of -,
ontvangstbewijs; the taA s - reeen m an van aanzien ; of estabpainting (to be repainted), de tanks
lished -,van gevestigde reputatie;of
m oeten opgeschilderd worden; a
good -, te goeder naam en faam beguarantee is -4 from the m embers,
kend staande;of world-wide -, wevan de leden wordt een garantie
verr
le
ame
ngd;
zie ook menti
reldberoemd, met een wereldnaam ; requi
ntc)
on znw.
vgl. verder reputation.
eis,vereiste'
,m v.ook.
.de
gestelde eisen;behoeften;to buy for
requestc)znw.,verzoek (om iets,fora

thing);(nalvraag;tocomply,with a -,
p
res
ent
imme
diat
mi
dde
llij(
ke
beho
efe
t)
e k-S
,n;
VOOr
0nope
to buy
aan een verzoek voldoen;in com plianee (accordance) with your -, ter
f
or future (in advance of,ahead of)
-s, voor latere behoefte kopen;
voldoening aan (overeenkomstig)uw
3,
kilos in excess of -s, 3000 kg
v.;to decline (refuse) a -, een v. m 000
eer dan nodig is;aceording to -s,
a
f
wi
j
ze
n
(
w
e
i
g
er
e
n)
;
t
o
f
a
l
l
i
n
wi
t
h
a
-,
in een v.treden;to granta -,een v.
naar behoefte; diluted to -s, verdund naar gelang van behoefte.
toestaan (inwilligen);to make a -,
een v.doen;athis-,opzijn v.;atthe bjpzcfww.,toanswerone's-s,voorzijn
doelgeschiktzi
jn,voldoende zijn;to
- of,opv.van;by-,op v.;in (great)
om e up to -s.aan de eisen voldoen;
-, (zeer)gezocht,gevraagd,gewild, e
to eomply with the -s of the Com r
in trek; it is m uch in -, er is veel
Vraag naar;to eonze into .#m eer en
nieer gevraagd Nvorden, in trek
kom en; - forna, aanvraagform ulier

(bij rembourszending e.d.); - note
(scheepv.j,vergunning om licht bederfelijke goederen eerst te lossen.
bjve
ww.
,verzoeken (om);as -ed,gelijk
rzocht,ingevolge uw verzoek; - a
person'spresence, iemand verzoeken

tegenwoordig tezijn;weWould -you
to ...,wij verzoeken u,...;- that a

m atterbeplaced on record,v.ietsaan
te tekenen;- for a thing,om ietsv.;

zie ook kindly bl
jw.

paniesAd,voldoen aandebepalingen
der wet op de n.v.;these -s m ust be
eom plied with,aan deze voorwaarden

(eisen)moetworden voldaan;the -s
to fulfil (meet) certain -s, zekere
voorwaarden vervullen, aan zekere
v.n (eisen) voldoen;to meetthe -s,

dem anded of, de eisen gesteld aan;

aan de eisen voldoen;in de behoeften voorzien;trustingthisinform ation
Avillm eet your -s,vertrouwende,U
hiermede naar wens te hebben ingelicht; w e note yollr -s regarding ...,

wi
jhebben nota genomen van uw
wensen m et betrekking tot...; to
obtain one's -s from,zijn behoeften
(het benodigde) betrekken van;to
satisfy a -,aan een vereiste voldoen;
he
bben,behoeven;Lzeld.jnodig zijn; zieook coverc),suit I1,surplus to.
- d,ook:
benodigd;tobe -d to...,ookk requlsi
te adj.,vereist,benodigd,nodig
voor, tol; the - majority,de vergehouden(verplicht)zi
jnom,moeten; e(i
ste m eerderheid;znw.,vereiste;-s,
as
(mayhe)-d.asandwhen -d,naar
ooklbenodigdheden;the chiel o het
behoefte;asoceasion -s,naar gelang
hoofd-,voornaamstevereiste;a prim e
van
(alnaar)de omstandigheden;I
*
.
f
- d.zo nodi
-, een eerste v.;zie ook prerequisite.
g;desverlangd;to do what
is -d (in thematter),hjtnodige (ter requisition znw., eis, verlangen; requisitie, (oplvordering; oproeping;
zake)verrichten;thedireetors - the

requiekem weder doen opleven, doen
herleven.
requirw eisen,vereisen,vorderen, verlangen; vereisen, vorderen, nodig

requital
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aanvrage,bestelling,bon (voor ma- reseize, weder bemachtigen (bezit neterialen,aanvullingvoorraadenz.);to
men van).
p
laeeon -,aanvragen;itlsin (under) reseizure.(het)wederbemachtigen (in
eonstant -, er is voortdurend vraag
bezit nemen).
naar;het is voortdurend in werking: resell, opnieuw (wedrr)verkopen.
on the - ofa number ofshareholders, resemblance, gelijkenls,overeenkomst;
op verlangen van een aantalaandeela close - to (between), een grote
houders;- form fAmer.blank),aanovereenkomst (sterke gelijkenis)met
(tussen); zie ook bear lIà).
vr
aa
g,
be
s
t
e
l
f
o
r
mu
l
i
e
r
(
bi
l
j
e
t
)
;
f
&
z
ç
f
z
.
,
opvorderen;oproepen;in dienststel- resemble,geli
jken op,gelijkenis vertolen;- lor,aanvragen (bij,upon).
nen met;- elosely,sterk geli
jken op.
requital, vergelding,beloning;(weerl- resend, opnieuw zenden; doorzenden
wraak;in -,a1sbeloning,totloon,in
(telegr-j.
ruil (voor, of); uit wraak (voor, resent, kwalijk nemen, zich beledigd
of,for).
gevoelen (tonen)door,gebelgd (ontrequite, vergelden, belonen (
stemd) zijn over.
vo
or
,
for; met,with); wreken, betaald- resentful,geraakt,gebelgd;wrokkend.
zetten; - like for li
ke, ziereturn c). resentment, gebelgdheid (over, at);
rerail,in het spoor terugbrengen.
wrok (over,at;tegen,against).
re-read, herlezen.
reservation, (het) (zich) reserveren;
re-rig (scheepv.),vertakelen.
reserve, voorbehoud; Lveroud.j achterhoudend-, terughoudendheid;
resack,zie rebag.
resail, weder zellen (uitzeilen,varen);
t-4z?zdr.lgereserveerd terrein;(dmcr.)
terugzeilen,-varen.
reservering, boeking (v. plaatsen
resale,wederverkoop.
enz.);witha(some)-,witheertain -s,
rescind, vernietigen, te niet doen (v.
onder (zeker) voorbehoud; without
vonnis,besluit);annuleren (v.con-,ziereserve ca).
tract,order)? intrekken, herroepen; Poserve J1)Anq.
'.,reserveyVoorbehoud;
opheffen,bulten werking stellen,afuitzondering; gereserveerd-, terugschaffen (v.wet enz.).
houdendheid;reservetvoorraad);gerescissory, vernietigings-.-, enZ.y Zze
reserveerd terrein;ook = owprice;-s,
rescind.
reservets), reservekapitaal, -fonds;
reseission,vernietiging,enz.,zierescind.
free-,vrijereserve;gold -,- ofgold,
rescl:e WW.redden,verlossen (uit,van, goudreserve,-dekking;hiddentseeret)
frodi
da
m)
g)
, te hulp komen; (geweld-ygeheimer.;to build up (form) -s,
terugnemen (v. ei
gyndom); r.s vorm en;to 1ix the -,de r.vaststellen'
,- for loss on investm ents,r.
znw.,redding,hulp,verlosslng; (geVOOr koersverschillen; to draw
welddadige) terugneming;he asked
forhelp in the - ofthe Company,hij
(treneh)(uplon the-s,der.aansprevroeg om hulp totredding der M aatken;zie ook deplete, e.a.
ca)metvoorz.,in-,in reserve;in petto;
s
c
ha
ppi
j
;
t
o
c
ome
t
o
t
he
(
o
1
.
.
.
)
?
(
.
.
.
)
te hulp komen; - party, reddlngsto have (hold) in -,in r.hebben;to
brigade.
ke
epin -,in r.houden;toplaee(put)
to -, op r.plaatsen; under usual reseuer,redder,bevrijder,verlosser.
research znw.,(nauwkeurig)onderzoek
(ajgek.:u.u.r.),onder gewoon voor(naar, for, after),nasporing, -vorbehoud (o.g.v.);with all-,with all
proper -s, m et het nodige v.; to
sing; gew. ?zzç,
.: (wetenschappelijk)
onderzoek,onderzoekingswerk (ook: take som e -, m et enige reserve
aanvaarden;with this - ...,onder dit
seientifie -, - work);laboratoriumwerk;to m ake -esinto,onderzoeken,
v.;without > zonder v. (reserve);
nasporen; $cœ., (wetenschappelijke)
sale (to sell) without o verkoop
onderzoekingen doen (naar, into). (verkopen)à tout prix.
res
eareher, (wetenschappeli
jk) onder- b)j<zœ.,reserveren,bewaren(voorlater),
zoeker,vgl. research.
lnreserve(petto)houden;(zich)voor-
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re-sign
reservol
behouden; aan-, openhouden; op- resideney, residentie (Eng.- en Ned.-

schorten (v.oordeel);bespreken (v. Ind.j.
plaatéen,laad-,scheepsruimte); -d. resident adJ-,woonachtig,verblijfhoudend;inwonend,intern;- in (/fg.),
F
ereserveerd,terughoudend;reservm g ..., behoudens...,onder voorbeze
telend (gelegen)in;the - population, de vaste bevolkirig; znw.,vast
houd van...:to adopt a -d attitude,
to be -d, een gereserveerdehouding

inwoner,bewoner; resident.

aannemen;therent-dhytheprejent residentialLsomslresidentiary),woon...,
vestigings...;- allowanee,vergoeding
agreem ent,dein ditcontractgestlpuleerde huur;- for,ook:bejtem men
voorhuishuur;-quarterts),(particuvoor;- onese/ lor,zich (ziln krachliere)woonwijk;- requirements,woningbehoefte; - street, straat m et
ten)sparen voor;thisquestion must
be -d 1or later, deze kwestie zullen
Particuliere woningen.
esldentship, residentschap.
wijvoorlaterbewaren;zieookpower r
res(
ihe
dual
t) znœ.,rest(naaftrekking);rest,
c) en rightcz).
overgeblevene;adj.,overgeblec)samenst.,- aecount,reservrrekening;
- sapital, r.kapitaal; nlet-gestort
vgn, -blijvend; achterbli
jvend; nog
kapltaal;- lund,r.fonds;- Iiability,
nlet verklaard of weggenomen (v.
deel van het maatschappeli
jk kapifoutinberekgning),zieookresiduum ;
taal waarvan slechts storting kan
- valuw reslduum-,afbraykwaarde.
worden gevorderd ingeval van li- resl
duary, overgebleven, -bll
jvend; quidatie der vennootschap; - parte,
deWsee (legatee), erfgenaam van al
zie sparé pjrts; - prlee, (verkooplhet onroerende (roerende) goed na
aftrek van legaten, vorderingen en
limiet,minlmumprils (op veiling);kosten, + unlverseel erfgenaam ; s
t
a
l
l
i
r
.
pe
r
s
one
e
l
;
zi
e
oo
k
s
ha
r
e
11
:
)
.
reservoir znw., vergaarbak, reservoir;
qroduct, afvalproduct.
vo
orraad Look/fg.);ww.,in een reser- resldue, rest, overschot, overblijfsel;
voir bewaren,vergaren.
Ltechn.,chem.jresidu;overschotvan
nalatenschap na aftrek van legaten,
reset,opnieuw (aan-,inlzetten.
vorderingen en kosten,residu; wasresettle, opnieuw vestigen enz., vgl.
s
e
t
t
l
e
c)
.
stenen (kolen).
resettlem ent,nieuwevestiging enz.,vgl. residuum (
me.:residua of -s),residu,
bezinkselinog onverantwoord bedrag,
onverklaardeofnognietweggenom en
reshlp,opnieuw verladen (veèschepen), fout (iïlberekeningen).
överladen;(zich)opnieuw inschepen; resign, afstaan, overgeven (aan,
t%
als retourvracht zenden.
into the handsof),opgeven,afstand
reghipm ent, herlading,enz-,zie reship;
doenvan;neerleggen (v.ambt);(zijn)
retourvracht;
ontslag nemen, af-, uittreden, zijn
settlem ent.
Peshape, vervorm en,opnieuw vorm en.

reside,wonenkverblijfhouden,metterwoon gevestigd zijn;zetelen,resideren;- in (/fg.),zetelen (gelegen zijn)
in;berusten bij(vkmacht,rlchtenà.).
residenee,woonplaats,verblllf(plaats);
Ljig.j zetel; (officiële of voorname)
wöhing,herenhuis;to have one's (at),verblijfhouden (te)jto takeup
@ne
's -,zich (metterwoon)vestigen;
i: required, de benoemde enz. is
verplicht zich terplaatse te vestigen;

fittor - in thet'opics,geschiktvoqr
verbli
jfin detropen;tohein -,reslderèn,aénwezend zijn;th6 owne:in
de eigenaarubewoner.

mandaatneerleggen;-edtly),gelaten,
berustend; - ta4mcr.: - from) the
agency,hetagentschap neerleggen;(Amdr.:-from)one'smembershipyas a m ember,uittreden (bedanken)
a1slid;- office,aftreden;- ta4.zzzer.:from)one'sofficeas...,aftredena1s...;
- oneself! berusten, zich in het onvermijdelljkeschikken Look:- onesell
to the inevitable);- onesellto, zich
schikken (berusten) in, zich onderwerpen (overgeven)aan; w from the
Board, uit het Bestuur treden, aftreden;zie ook hope c)en portfolio.

re-sign, opnieuw tekenen.
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resorption
resignation
resignation!berusting,gelatenheid;ont- resistible,weerstaanbaar.
slagtnemlng),verzoektotontslag,af-, resistive, weerstand biedend; - P@W uittreding;overgave,enz.,zie resign;
erts) against, weerstandtsvermogen)
tegen.
afstand:to tender(handin,send in,

istless (zd!#.),onweerstaanbaar;geen
Amer.file) one's-,(zijn)ontslag in- res
weerstand biedend.
dienen (nemen, aanvragen, yanbieden);his- from the Board,znn ont- reslstor fradioj,vaste weerstand.
slagt-neming)uit het Bestuur, zijn resole,opnieuw zolen (v.schoenen).
aftreden.
resoluble, oplosbaar, ontleedbaar (in,
resile, terugspringen, Veren, elastisch
into).
resolute,resoluut,vastberaden,beslist;
ziJ
-n.
doortastend.
resilience, recilieney? terugspringing,
resoluteness, vastberadenheid,enz.,zie
veerkracht, elasticlteit Look ji
g-j.
resolute.
resilient. terugspringend, verend, elas-

resolution, oplossing, ontbinding (in,
into); resolutie, besluit, beslissing,
uitspraak (inz.in vergad.j;vastberaden-, beslistheid; doortastendheid;
oplossing (v.vraagstuk,twijfelenz.);
firm -, vast besluit (voornemen);
r
e
s
i
ni
f
y,
t
ot
har
s
ma
ken
(
wo
r
den)
.
resinous,harsachtig,hars-...
to move a -seen voorsteldoen fin
resiqy, harsachtig.
verg.j;to pass a -, een besluit ne'
resipiseenee(zcI#.),inkeer,beterinzicht, men, een voorstel aannem en (zu
berouw .
verg.j.
resistgzf<z.,weerstaan,weerstand bieden resolutive adj.,ontbindend,oplossend;
- condltion,zie resolutory;znw.,op(aan),bestandzijntegen;zich verzetten (tegen);deverleiding weerstaan; lossend m iddel.
I eould not - ...ing, ik kon niet na- resolutory,-condition (
jur.),opheffende
voorwaarde.
laten---;acid--ing,zuurvast;fire an#
thief -ing. brand- en inbraakvri
esolvability, oplosbaarheid.
j; r
r
ese
rsva
ge: de
kke
nde
(ve
r
ni
sl
- resolvable, oplosbaar.
l
ZanW.
,
(
be
i
t
i
n
g)
(
kat
o
e
nv
e
r
v
e
r
l
j
j
;
resolve œœ.,(zich) oplossen fook /f4.),
ag
printing, reservagedruk.
(zich)ontbinden,(doen)ovrrgaan (ln,
reslstanee, weer-, tegenstand, verzet;
into); besluiten, hetbeslult nemen,
doen besluiten (
ftechn.en electr.jweerstandtsvermoom, tot, to,upon,
o
n)
;
ophe
f
f
e
n,
we
gne
men (v.twijfel);
gen);passive -, lijdelijk verzet;to
d(Iy),vastbesloten,-beraden;itwa:
ma
ke
(
o
f
f
e
r
)
no
-,
ge
en
we
e
r
s
t
and
- d(
bieden,zich niet verzetten; to m eet
atthe meetin6) that(to) ...,er
Y'itll -, Weer-, te
hne
of
leastontm oewerd (tervergademng)besloten ...;to
ge
ns
t
and
ten;to take the
den
be -d to (that) ...,besloten zijn om
weg van den geringsten weerstand
(dat) ...;- into faetors, in factoren
kiezen;- of fluids,vloeistof-w.;- to
ontbinden;the problem -s itself into
pressure,drukvastheid;-eoilfelectr.j, the question whefher...,hetprobleem
w.
sklos; - point, punt waarop de
lost zich dus op in de vraag of ...;
koersstijging of -daling totstilstand
znw., voornemen, tvastl plan; to
m ake the - to ...,het besluit nem en
kom t.
(plan opvatten)om @@**
res
i
s
t
a
ntc
#
j
.
,
we
e
r
,
t
e
ge
ns
t
and
bi
ede
nd;
heat--, tegen hitte bestand; znw., resolvent, oplossend (middel).
esonanew resonantie,weerklank.
wie(wat)weerstand biedt (zich ver- r
resonant, resonerend, weerklinkend
zet).
resister, zie resistant znœ.;passive -,
fvan, with).
resonator, resonator.
wie lijdeli
jk verzet pleegt.
resorb, weder absorberen, resorberen.
resistibility, weerstandtsvermogen);
resorption, resorptie.

tisch Look jig.j.

resin znw., hars;eake of -, h.koek; from fir-treeg!dennen-h.;ww.,harsen,
met h.bestrilken.
resinilerous,hars voortbrengend.

w eerstaanbaarheid.

resort
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resortwwp,- to,zi#
jn toevluchtnemen

tot;zich begeven naar;veelvuldig of
in groten getale bezoeken; various
m akeshiftshavehad to be -ed to,m en

heeltzijn toevluchttotallerleihulp-

respell

ha
ve(pay)no -to,ook:nietlettenop,
niet in aanm erking nem en; zie ook
person;to pay one's -s to,zijn opwachting makenbij;tosendone's-s

to,beleefd laten groeten;to win the m iddelen m oeten nemen;znw.,druk
of, de achting winnen van.
bezocht oord,zie ook health,holiday ca)metvoorz.,inevery -,in aIl-s,in elk
adJ'., seaside; toevloed, sam enstro(alle) opzichtten),alleszins, in allen
dele; in m any -s, in m enigerlei opmingtdruk bezoek;toevlucht,hulq-,
zicht)in m ore -s than one, in meer
redmlddel;in the (as a) Iast -,ln
laatste instantie,alslaatste toevlucht
dan e
'én 0..
,in som e -, in zeker o.,
enigerm ate'
,i.
n som e -s, in som m ige
(middel); a place of publie -, een
openbare gelegenheid.
o.n; in this -, in dit opzicht, m et
re-sort, opnieuw sorteren.
betrekking hiertoe;in - that...(çer-

ou#.),vermits;in - of, ten aanzien
resound, (doen) weerklinken,weergalmen (ook /ïg.; van, witll); weer(opzichte)van,met betrekking tot,
wat betreft, betreffende, voor; to
kaatsen;opnieuw (doen)klinken;zie
hold in -,respecteren;to be held in
ook praise znw.
nieten;
resource,(hulplbron,(hulp-,redlmiddel, (ceat) -, (groot) aanziengrge
,with
wxth best-s,m etbeleefden oetuitkomsttgdf
zz.rzzp.);vernuft,vinding- t
o. m et betrekking tot, ten oprijkheid; ontspanning, liefhebbern;
zichte van,watbetreft;with all- t%
-s, (geldlmiddelen Lookl pecuniary
-s);bronnenvanbestaan;voorraden; m et alle respectvoor;with - to this,
ook: dienaangaande; without - t%
(natural) -s, natuurlijke rijkdom ;
zonder te letten op;zie ook person.
ample (large) -s, ruime middelen;
lim ited -s, beperkte m .n; liquid b4 ww.
, respecteren,eerbiedigen,ontzien; (hooglachten;betrekking heb(quiek)-s,vlottende(liquide,parate)
m .n;as a last -.in laatste instantie,
ben op,betreffen;zieook respecting;
a1s laatste middel;he isatthe end of
as -sLzeld.),watbetreft;-ed,gezien,
his -s,erbli
jfthem nietsmeerOver, geacht;-oneself,zichzelfrespecteren,
zi
jn middelen zijn uitgeputLookjig.); zelfrespçct hebben;zie ook person.
etability,achtenswaardigheid,enz.,
aman(1ull)of-,eenvindingrijk man reszpe
ie respectable.
(die zich goed weetteredden);to be respe
ctable adJ'.,achtenswaardig, achtt
hrown (baek) (to be flung) (uplon
one's ow n -s, op eigen middelen
baar, respectabel; fatsoenli
jk; de(zichzelf)aangewezen zijn.
gelijk,solide (v.firma,koopman);at
a - distanee, op een respectabelen
res
oureeful, rijk aan hulpmiddelen,
afstand;znw.(gew.rzze.),notabele.
br
onne
n;
vi
ndi
ngr
i
j
k,
z
i
c
h
wet
e
nd
te redden.
respeeter,- of persons,wie niet zonder
aanzien des persoons handelt.
resoureefulness,vindingrijkheid.
respeetful, eerbiedig;zie ook yours.
reshul
our
ee
l
e
s
s
,
z
onde
r
(
hul
pl
mi
dde
l
e
n;
peloos.
respectfulness, eerbiedigheid.
respedinw ten aanzien (opzichte)van,
resmour
e
e
l
e
s
s
nr
j
s
,
(
he
t
)
zo
ndr
r
(
hul
pl
iddelen znn;hulpeloosheld.
aangaande,betreffende,om trent.
respeetive, respectief, onderscheiden;
Keso;v opnieuw (
belzaaien.
ee
d;
resbi
pe
t c,)znw.,respect, achting,eerA and B paid E 10 and E 20 -ly (paid
aanzien; opzicht, betrekking;
the- sumsofE10 andf20),A en B
our -s of the 1st inst. Lzinloos, betaylden respectievelijk (onderscheinlnk) : 10 en E 20; 10,000 and
veroud.),onze letteren van 1 dezer; de
15,000tons-ly,resp.10.000en 15.000
to com m and -, eerbied afdwingen;
ton; 100 or 200 -ly,100,resp.200;
Kive my -s to, doe mijn beleefde
in their - nam es,op hun respectieve
groetgn aan;to havea - for,respect
(eerbzed)hebben (koesteren)voor;to
namen,ook:e1k op zijn eigen naam .
have - t% betrekking hebben op;to

respell, herspellen..

respirable
respirable, (
inladembaar.
respiration, adem haling.
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rest
eigen verantwoording; without any
- on our part,ook:zonderonsobligo;
zie ook grave 111, incur, shift off

respirator,respirator;gasmasker(ook:mask).
(on),shuffle ww.
respiratory, ademhalings....
responsible,verantwoordelijk (aan,to;
respirw ademhalen, (inlademen (ook
voor,for),aansprakelijk (voor,for);
jig.j;wederop adem komen Lookjig.), ook: solide, degelijk, betrouwbaar;
heradem en.
to hold -, verantwoordelijk stelrespiteznw.,uitstel,respijt,schorsing; len;ook:in gebreke stellen;to m ake
verademing, verpozing, stilstand;to
oneself -,zich v.stellen;- position,
v.e positie; the inereased demând
ask for (grant) a -, uitstel vragen
(vel'
lenen);zieookday bj;ww.,uitstel for tonnage is - for this, dit is toe
te gchri
verlenen aan (van),opschorten.
jven aan de vernaeerderde
resplendenee,
luister.

resplendeney,

glans,

vraag naar laadruim te; seeurities
AVere - forkwam
a loss ol
OPL ...,een verlies
Van 6***
rekening van
effecten.

resplendent,schitterend,glans-,luisterrljk.
respond, antwoorden; (zd!#.) overeen- responpive, (belantwoordend, responsief, medelevend, sympathiserend,
komen,-stemmen;t21.zrzdr.laanspravan instem m ing getulgend;- to,gekelijk zijn; genoegdoening geven;
voldoen aan; - t% beantwoorden,
hoor gevend aan, instemm end m et.
gehoor geven aan, reageren op, in- rest I f
zzœ., (doen) rusten (op, on),
gaan op, handelen overeenkomstig.
(
ui
t
l
r
us
ten (van,from);rustgevqn;
respondent adJ'., (belantwoordend, ge- the land was allowed to -, m en llet
hoor gevend,enz.,zie respond;aanhet land braak liggen; to Iet the
m atter -,de zaak laten rusten;and
sprakelijk;(jur.)gedaagd;the- bank
thereforthepresentthe matter -s,en
(eompany),degedaagde(fnz.in ,,test
cases'');znw.,respondent,verdediger
daar blijft het voorlopig bij; the
matter rannot - here,men kan het
(v.stelling);gedaagde (fnz.in echtscheidingsproces).
hierbijnletlaten;- (uplon,rusten op
respondentia?bodemeri
j(onderverband
(ook jig.);berusten (gebaseerd zijn,
vandeladlng,vgl.bottomry);-bond,
steunen)op;zich verlaten op;gronbodemerijbrief,respondentia.
den (baseren) op; - one's ease on
unimpeaehable evidenee, zijn geval
resyonse,antwoord;(/ïg.)weerklank;to
hnd(meetwith)no-,geenweerklank
gronden op onaantastbaarbewijs;
wi
th,zierest11;znw.,rust,pausering;
vinden; the anim ated elosing quotationsin New York found aready - in
rustpunt,steun;steun,stut,support,
our m arket,de willige slotkoersen in
statlef;to take (one's) -,uitrusten,
N.Y.vonden grif w.op onze beurs;
in - to, als antwoord op, ingevolge

rust nem en;at -,in rust,rustig,stil,
bedaard; afgedaan, de wereld uit;

(verzoek, aanvrage, oproeping, adstilstaand,buiten bedrijf;tosetat-,
tot rust brengen,doen bedaren; gevertentie e.d.).
ruststellen; afdoen, uit de wereld
tesponsibility, verantwoordelijkheid,
enz., zie responsible; to assum e
helpen; - cure,rustkuur.
(take, undertake) (the) -, (de) v. rest11 œœ.,blijven;(pcr/u#.)overblijop zich nem en;you willar ee thatno
ven;verblijven;it -swithyouto...,
- can be attached to u% u zultinzien,
het staat aan u om ...; the m anagement-swith ...,hetbestuur(beheer)
dat
wi
j
ni
et
ve
r
ant
woo
r
de
l
i
j
k
kunnen
worden gesteld;todeclineall-,allev.
berustbij,is in handen van;zieook
assure,decision,e.a.;znw.,rest,overvan
zich wijzen;the - rests (lies)
with, devolves upom attaches to ...,
schot, saldo, overigeln); Lsoms) inde v.rust op...;this does not relieve
ventarisering en balansopm aking;
you ofthe - of...,dit ontheft u niet
reservetfonds),inz.:''rest''= onverVan de V. ****
J On 9ne's @Wn -, OP

deeldewinstop den Bankstaatvan de

restanzp
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result

''Bank ofEngland'';and (all)the
restralm terug-, weerhouden (van,
from). tegenhouden, beteugelen, in
ofit,enwatdlesmeerzij;(as)forthe
-, overigens, voor het overige; toom (bedwang)houden,inhouden;

eapital, reservekapitaal, -fonds.
restam p, opnieuw instam pen, zegelen

beperken;to havea -ing influeneeon,
een rem m endeninvloed uitoefenenop.
restrainable, terug te houden,enz.,zie
enz.,vgl.stamp c).
restart, opnieuw beginnen enz., vgl.
restrain.
restraint, bedwang, beperking, beteustart c1).
geling; dwang;gedwongen-, gereserrestate,opnieuw (inanderen,duideli
jker
veerdheid;to puta - (uplon,bepervorm)vermelden (noemen).
ken,beperking opleggen;he is under
restaurant,restaurant; - car,restauratiewagen; - keeper, restaurateur.
no -, hij is vri
j om te gaan enz.;
restful,rustig,kalm ;rust gevend, kalwithout -,vrijelijk,onbeperkt;- of
m erend.
prinees(in connoss.dnz.),embargo;-

restitute (zcI#.),restituëren,vergoeden.
restitution,teruggave,vergoeding,schadeloosstelling;herstel;tomakt-,iets

of tradw beperking der handelsvrij-

heid;an agreementin - oftrade,een
overeenkom st welke den handel beperkt (
teruggeven, een onrecht enz. goedbelemmert).
m aken; to m ake of, teruggeven, restriet, beperken, bepalen (tot, to);
vergoeden.
binnen,within),begrenzen;door bepalingen beperken; - oneself to,
testive, weerspannig,onhandelbaar.

zich bepalen tot;Iam -edto(...ing),
ik moet mijbepalen tot (er toe bepa1en...); -ed within narrow limits,
eng begrensd;zie ook minim um .
restoratiqn,restauratie,enz.,zierestore; restrietion,beperking,bepaling;beperkende bepaling, restrlctie'
, voorbeherlevlng (v.handelenz.);atthe - of
houd; to put (impose) -s on,
peaee.bi
jhetherstelvan denvrede;of relations,herstelder relaties.
beperkingen oplçggen, door bepalingen beperken;with this - ...,m etdien
restorative, herstellend, versterkend
verstande (dit voorbehoudl...;wlth(middel,voedsel).
Pest/pe, restaureren, VernieuWen, herout-,zonder (enig)y.;owin6 to - ol
operations, wegens lnkrim plng van
stellen@ f
ookfig.in eer,rechten,gunst
bedrijf(derwerkzaamheden).
enz.;1n , to);teruggeven,-bezorgen, reshet
trietive,beperkend,bepalend;belembrengen, -zetten; their eonfidenee
m erend; - regulations, beperkende
(faith)wassoon -d,hun vertrouwen
bepalingen; zie ook endorsem ent.
w as spoedig hersteld;- a eonneetion
ultbus
c,
)çr
f
J2.s
,s
res
ul
en,hr
gevol
jn;
(communication),eenverbindingher- res
no
ine
-e
dt
,er
het
lezt
dde
nig
etzi
i
ot
stellen;- the equilibrium (balance),
zaken;the -ing produet,het daaruit
hetevenwichth.iuntilarem unerative
trade has been -d. totdat opnieuw
ont
staande (verkregen) product; from, volgen uit; voortvloeien, -koeen lonende handelis ontstaan; - to
men, -spruiten (ontstyan) uit, het
its previous condition (to norm al
geyolg zijn van;eonsiderable eeoneonditions),in den vorigen toestand
omieswhieh areex#eeted to - from,
(tot normale toestanden) terugbrengqn; -d to health,hersteld;- to the
belangrijke besparzngen welke men
rightfulowner,aan den rechtm atigen
verwachtvan;- in,uitlopen op,1ls
eigenaar teruggeven.
respltaat (ten gevolge)hebben;- m
business,tot zaken leiden;- in a loss,
re-store, weder opslaan, weder (op)op verlies uitlopen, v. ten gevolge
bergen.
hebben;-to(jur.),toevallen,(weder)
restorer, hersteller, restaureerder; zie
komen aan; the advantages -in: to
ook hair è).
he pe ehaser,de voordelen welke er
restow, verstuwen, opni
euw (anders) tvoo
r den koper uit voortvloeien.
restless,rustgloos,onrustig.

restoek, opnleuw in voorraad nem en;
van nieuwen v.voorzien.
restorable.herstelbaar,enz.,zierestore.

-

stu w en.

reeultant
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retaliate

btznw.,gevolg,resultaat,uitwerking; ret,roten,weken (v.vlaj,hennep).
afloop;uitkomst;as a -,...,dienten- retail c)znw., klein-, detailhandel;to
gevolge-..;asa - o1,ten gevolgevan,
sell (by) -, verkoop (verkopen)in
hetklein (en det
'ail); œœ.,in het k.
do
or
;
l
l
nal
(
ul
t
i
ma
t
e
)
-,
e
i
ndr
e
s
ul
taat;poor -,pover r.;the net- olit
(en détail)verkopen,slijten;in hetk.
is...,hetkom ttenslottehierop neer...;
verkocht w orden; omstandig verhato achieve a -, een r.bereiken;the
lep,over-,rgndvertellen;-ing prolit,
wlnstuitdetailverkoop;these lamps
-s
(
s
o
)
o
bt
a
i
ne
d,
de
(
al
dus
)
ve
r
kr
e
gen r.n ; the ne<otlatlons have not
- at(1or)2/-,dezelampen wordenzn
as yetprodueed any -,de onderhanhet k.tegen 2 sh. verkocht.
delingen hebben tot dusverre geen r. b4 samenst.
, - articles, klginhandrlsartikelen; - business, kleln-, détazl-,
opgeleverd;to yilld (produee) satisfaetory -% gunstlge (bevrçdigende)
tussenhyndel,handel(verkoop)inhet
r.n opleveren (voor,to);without -,
k.(en de
'tail);k.handels-,détailzaak;
eatalogue, catalogus voor wederzonder(enig)r.,vruchteloos;zie ook
verkopers;- dealer,k.-,détailhandepayment :).
resultant cdj., daaruit voortvloeiend, laar, wederverkoper, distributeur,
resulterend; - impressipn, totaaldétailleur, slijter; - goods, zie articles;- prfee, k.handels-,détail-,
indruk;-from,voortvloelend(-spruitend)uit;znw.,resultante.
winkelprijs;- sale,détailverkoop;resultless, zonder gevolg.
salesman, détailreiziger; - stores
resumable, hernomen enz. kunnende
(Xmer.), détailzaak; - trade, k.-,
worden,zie resum e.
détailhandel; - trader, zie - dealer;
resum e, hernemen,-vatten, weder in-,
trading,handelinhetk.(endétail).
opnemen,weder opvatten (aankno- retailer,zie retaildealer (trader).
pen) (v. onderhandelingen, gesprek retain, (belhouden, in bezit houden;
aan-,tegen-,vast-,in-,terug-,achterenz.);terugnemen,het bezit hernehouden,in bewaring houden;onthoumen van;herkrijgen;Lzeld.tresumeden,in hetgeheugen bewaren;(aanl
ren, samynvatten; - one's dutles
(work),ziln werk hervatten.
nemen,assumeren;(cssur.)vooreigen
résum é, résumé,kort overzicht.
rekening houden;it-sitsbrightness,
re8um m ong, (
herlnieuwtdle dagvaarhetbehoudtzijnglans;-counsel,een
ding.
advocaat nem en (en een voorschot
verstrekken, vgl. retai
resum ption, hernem ing, hervatting,
ner);
enz.,zie resum e.
eustom er (one's eustom), een klant
resum ptive.hernemend,enz.yzïeresum e.
(iemands klandizie) behouden; one
eopy ol the B/L is -edby the eonresurgenew herrijzenis;the - of eonfidenee, de terugkeer van het vertrouwen.

resurgent,herrijzend,weder opkomend,
terugkerend.
resurrect Lgemeenz.j,zie resuscitjte.
r
esurrectlon (/fg.),zie resuscitatlon.
Pesllrvey WW., OpnieuW Overzien, OP-

signee, één exem plaar van het connossem ent Fordt door den afzender
b.; this reeeipt m ust be -ed by the
shareholder, to be exehanged for ...,

dit ontvangstbewijs moet doorden

aandeelhouderw orden bewaard? om
te worden ingewisseld voor...,zTeook
retainer.
meten enZ.y'Vql.Survey œœ.;zRœ.,
shapebj,e.a.;-ing fee,ozfievoo
nietlWe Opm etlng enZ., Vgl. Survey retai
rschot
ner, (vooruitbetaald,

ZnW .
op)honorarium inz.vaneenadvocaat
resuseitate, wedyr opwekken, (doen)
(general-,voorallezaken,speeial-,
herleven,vernleuwen;weder oprakevoor een bepaalde zaak); retentie
len (-halen).
(-recht).
resuseitation, (wederlopwekking, enz., retake, her-,terugnem en.
zie resuscitate; herleving, herstel.
retaliate,vergelden,betaald zetten;reresuscitative, wederopwekkings..., herprésaillemaatregelen nemen;- (up)stel....
on,terugwerpen op (v.beschuldiglng

retaliation
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retranslation

0nZ.);représaille-,tegenmaatregelen
nem en tegen.
retaliation, (wederlvergeldiny',enz.,zie

nemen) - into private life,stilgaall
levenlzie ook partnership,pension 1,
Practlce,rofation.

retentiom (het) (belhouden, enz., zie
retain; behoud; inhouding (v. som
enz.); bewaring; retentietrecht);
Lassur.) eigenbehoud, bedrag voor
eigen rekening.

allowance (pension), pensioen; by

retaliate'
,retaliatie'
,retorsle.
retlred, teruggetrokken; afgezonderd,
retaliatory, vergeldings...; - duty? reeenzaam ; stillevend, rentenierend;
torsierecht; - measures,représallles,
gspensionneerd;viee-admiral(Retd),
représaillemaatregelen; - tariff,
vlce-admiraalop non-actief;- allowvecht-, onderhandelingstarief.
anee(pay),pensioen;zieookpay lc)
retard, vertragen, op-, tegenhouden,
en retiring; to be on the - list, geretarderen,uitstellen;znw.,zieretarPensionneerd zijn.
rem ent,terug-,intrekking,enz.,zie
dation; in - (bf), ten achter (bij). retrtet
ire;afu,uittreding,ontslag;terugretardation,vertraging.enz.,zie retard
œf
e
c.; uitstel.
getrokkenheid, afzondering.
retardative, retardatory, vertragend, ret*
tring,(zich)terugtrekkend,enz.,zie
enZ.,zie retard ww.
retire; teruggëtrokken, zich op den
achtergrond houdend,be
scheiden; retardm ent,zie retardation.
.

w ay of - gratuity, a1s gratificatie bIJ
uitdiensttreding; - m ember, aftredend lid; - partner,uittredend vennoot.
retentive,terug-,vast-,behoudend,be- retortI ww.,terugkaatsen,-werpen f
ook

warend; - memory (mind), sterk
geheugen;to be - of,(vast-,belhouden,bewaren;- (ofmoisture),geen

vocht doorlatend.
retieenee? achterhoudend-, gesloten-,
stilzwilgendheid;achterhouding,ver-

zwijging.
icence; (met betrekking tot, on,
upon, about).
retiele,kruisdraad (v.kijker).
retieular,netvormig;(/fg.)ingewikkeld.
reticulate f
'f
zf
d
rz.,(zich)netvormig verde-

retieent, achterhoudend, enz.,zie ret-

len;adJ'
.,netvorm ig.
reticulation, netwerk; netvorm igheid.
reticule, zie reticle;réticule.
retiform ! netvorm ig.

retiral, lntrekking; (het) in disconto
neme
n (v. wissel); (zcf#.) aftreden,
Ontslag.
retire, terugnenaen, terug-, intrekken;
pensionneren, op pensioen stellen;

(zich) terugtrekken; terugwijken,
heengaan,zich verwijderen;af-,pittreden,zijn functieneerleggen,(zl.
in)
ont
slag nemen fook: from offiee);
zich u1t de zaken terugtrekken, uittreden,stilgaan leven Look:- from
husiness);zieook retired en retiring;
- a bill,een wetsontwerp intrekken,
zie ook billllc);- notes,bankbiljetten intrekken (uit de circulatie

Iig.t,keren (v.argument)(op,tegen,
on, upon, against); vergelden, betaald zetten; (scherp) antwoorden;
z
nw., (scherp) antwoord; tygenzet,
-beschul
diging,wedervergeldlng.
retort 11 znw., retort, (distilleerlkolf;
ww.,in de retort zuiveren.
retortion,ombuiging (ook jig.);vergelding; représailles,retorsie.
retouch ww., retoucheren, bijwerken;
ook:wederaanroeren (v.onderwerp);
znw.,retouche,bijwerking.
retö
rve
aew
(wede
)s
na
gaa
rtrekke
nr
(v.
che
tsn, naspe
uren;
'
e.d.);- @ne s
steps (way),op zijn schreden terugkeren Look jig.).
retract, (zich) terugtrekken fook fig.4;
terugnemen (v.beweringenz.),terugkomen van,intrekken,herroepen (v.
belofteenz.);-abid,een bodintrekken (terugnemen).
retraetable, in-, teruggetrokken kunnende worden, vgl. retract;intrekbaar.
retrad ation, intrekking, herroeping,
enz., zie retract.
retraetion, in-,terugtrekking.
retransfer fcm.,weder overdragen enz-,

vgl.transferJ,)œm.;znw.,nieuweoverdracht enz., vgl.transfer c,)znw.

retranslate, terug-vertalen;Opnieuw v.
retranslation,terugvertaling'
,nieuw ov.

Tetreat
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return

retreatçr'
fc.,(zich)terugtrekken,(terugl- retrogress, terug-, achteruitgaan (ook
wijken;znw.,terug-,aftocht(ookfig.); /ïf.).
(het) zich terugtrekken (uit het retrogression,terug-,achteruitgang (ook
Openbare leven);(plaatsvan)afzon- /fg.);the - ofpriees,hetteruglopen
rprijzen;zieook stagnation.
dering;to beat a - (/ïg.),denaftocht retde
rogressive, terug-, achteruitgaand
blazen;in full -, in vollen aftocht.
retrench, besnoeien,beperken,verm inLook jig.j.
deren,inkrimpen;besnoeien (v.boek retrospect, terugblik; (zel#.)= retroenz.), (gedeelten daaruit)laten ver- spective force; a short -, een korte
terugblik; to have a to, den blik
vallen; zich beperken (inkrimpen),
bezuinigen;- (one's) expenses,(zijn) richten op,terugzien op.
uitgaven, onkosten enz.besnoeien. retrospecti
on,terugblik (OP,to).

retrenchm ent, besnoeiing, enz., zie retrospeetivw terugziend,-blikkend,reretrench'
, to pradise -, bezuiniging
trospectief; terugwerkend; - foree
betrachten'
, a vigorous - in the
(
effect), terugwerkende kracht; to
apply -ly,to be - in itseffeet,van t.e
m aintenanee expenses,een strenge b.

op de onderhoudskosten.
krachtzijn;-law,wetmett.ekracht;
view (look),terugblik.
retrial,nieuw verhoorenz.,vgl.trialtz). retry, Zl.e rehear.
retribution,vergelding.
retributive, vergeldend: vergeldings.... rettery, (
vlas-,hennep-lroterij.
retrievablw terug te vlnden, enz., zie return c)ww.,terugkomen,-keren,weretrieve; herstelbaar.
der
keren (naa
r,tot,to);teruggeven?
-zenden, plaatsen enz.,retourneren
retrieval, (het) terugvinden, enz.,zie
retrieve; herstel.
(aan, naar, to); terugbetalen, verretrieve ww., terugvinden, herwinnen,
gelden; antwoorden; beantwoorden
(v.compliment,dienst,bezoek,groet,
krijgen;zich wedertebinnen roepen;
r
edde
n he
ma
ken,
(ui
rs
tt
,ellf
ernom)
(v.
; weder Voeds
lag,zetenz.);weerleggeniopbrengen,
verlies,ram p,
leveren; omzetten (v. kapitaal);
bfficieel opgeven (vermelden); verdwaling enz.);- the position (situakiezen,afvaardigen (naar het Parletion), den toestand redden; - one's
reputation,zijn reputatie herwinnen;
ment); afleggen (3r. rekenschap);
goods -ed, geretourneerde goederen;
znw.,beyond (past) -,onherstelbaar.
- i
nterest,rente afwerpen;-ed Ietter,
retroaet, terugwerken, van terugweronbestelbare brief;-ed Letter Offiew
kende kracht zi
jn.
BureelderRebuten:bureau voor onretroadion, terugwerking.
retroactivw terugwerkend;

foree

bestelbarebrieven;- likeforlike!m et

gelijke muntbetalen;zieook evllbj;
(effed), t.e kracht;to have - foree
the Iiabilities were -ed at f 1000, de
(effeet),van t.e kracht zijn;zieook
retrospective.
passiva werden opgegeven als f 1000;
retrocede1,(teruglwi
jken.
(to) - to the subjeet, (om) op het
retroeede II,teruggeven,wederafstaan.
onderwerp terug (te) komen; zie
retroeession 1,terugwijking.
ook charge c4), duty lh),home c),
retroeession II, teruggave, wederafmutton,profit ca),verdict.
stand;Lassur.j retrocessie.
:,)tz
nw.,terugkeer,-komst,thuiskomst;
erugweg,-reis;ook = - ticket;terugretrogradation (zc!#.),zie retrogression.
retrogradeadJ'., achteruit-,teruggaand,
gave,-zending:-plaatsing enz.,restitutie; vergeldlng, vergoeding, loon,
l
ope
nd
L
o
o
k
j
i
g.
j
,
a
c
ht
er
wa
ar
t
s;
m otion, achterwaartse bew eging; wederdienst;(belantwoordting);aanm ovem ent, teruggaande beweging
gifte(voorbelasting);(officiële)opgave,verslag,rapport,bericht;verkie(ook jig.);(in) - order, (in) omgekeerde volgorde;a - step? een stap
zing, afvaardiging (naar Parl.);
achteruit; f'
cœ., achterult-, terug(:ouœà.) terugsprlngende hoek,zijgaan,-lopen Lookjig.j,achterwaarts
hoe
k,-vleugel;-(s),opbrengst,rendem ent,winst, ontvangsten,om zet;
gaan.
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reverberant

-s, statistiek,statistische (officiële)
passage (voyage), terugrei
s,-vaart;
- t
ieket,r-bl
opgave(ci
jfers),tabel;geretourneerde
l
j
et
;
val
vw
s
tortklep;
goederen, retourzendingen; terugge- vjsit, tegenbezoek; zie ook prezonden emballage; teruggezonden
mium :).
cheques, retourwlssels; soort lichte returnable, terug t,
e zenden, enz., zie
tabak;Lboekhandel)retourzendingen;
return c);empty cases are - at 3/each, ledige kisten kunnen worden
bank
-(s),bankstaat,verkortebalans
der bank;a good -,een goed rendetertlggezonden tegen een vergoeding
van 3 sh. per stuk.
mentàweekly -,theweek's -,Feekoverzlcht;these investm ents bring a reunion, hereniging; reûnie.
low -, deze beleggingen geven een reuni
te,(zich)llerenigen;wederbijeenkom en.
geringte)opbrengst (rendement);to
evalorizatlom vgl.revalorize.
make a -, aangifte doen (voor r
belast.);to make a false - of onq's revalopize. opnieuw de waal'de of het
ineome, onjuiste aangifte van znn
bedrag bepalen van (fnz.staatsschulinkomsten doen; to show good
den),herschatten.
(profitable) -s, goed renderen, een revaluation, herscllatting.
goedte)winst(rendement)opleveren; revalue, herschatten.
to yield no (a lair) -, niets (geen, reveal, onthullen, openbaren, bekend
eçn behoorlijke winst) opleveren, m aken; vertonen, blootleggen, aan
nlet(behoorlijk)renderen;zie verder
den dag (het licht) brengen; verra,
èa);zie ook profit ca).
den (v.geheim);- itself,zich openbaren enz.;zie ook search znw.
bgjmetvoorz.en qerbind.,atthe- ofthe reve
latiom openbaring, onthulling; it
year,bijdewlsseling desjaars;by was a - to m e, het was een openba(o1post),peromgaande;to ask 1or
the - of..., om teruggave,-betaling
ring voor mij.
2nZ.Vragen Van,terugvragen;in -, revendieate, terugeisen,opvorderen (v.
gebied enz.).
l
n ruil(daarvoor),hiertegenover,wederkerig,alstegenprestatie;in - for, revendication, t'
erugeising,opvordering
(in ruil)voor;tervergelding van,tot
(v.gebied enz-).
Jz.,wreken;-oneself(tobe-d)
dank (loon)voor;on (sale or) ,
-,in revengeœf
on(upon,of)aperson,zich Opiemand
commissie (fnz.boekhandel);on their
-,bijhun terugkeerenz.;asa - for,
w. (wegens, for); znœ., wraaklneming)?revanche;wraakzucht;to.
give
t
er vergelding van,tot dank (loon)
voor;tlliswoultlnotbe an adequate one his -, revanche geven;to have
fortherisk they areincurringaditzou
(take) one's-,wraak (revanche)negeen voldoendevergoeding zlin voor
men (op, on);in - lop uit wraak
het risico dat zijlopen;to obtain a
OV er.
#air (rate of) - on one's eapital (on revengeful,wraakgierig.
money invested), een behoorlijke Peven#er,wreker.
aat en
rente maken van zi
jn ltapitaal('
van Kevenue, inkomsten (%I*nZ. M .* St
belegd k.);a quick - on eapital,een
publieke ondernemingen) - s, ookl
vlugge omzet van het kapitaal;the
r
evenuen;the (public) -,de staats- to st
atemonopoly,deterugkeertot
inkomsten; ook:de fiscus;inland -,
het staatsm onopolie; with a - to
inkomsten uit belastingen en accijnnorm al conditions, wanneer de toez
en;zie ook board 11:) en source;
- aceount, exploitatie-, winstrekestand weder norm aalw ordt.
c) samenst.,-(s) hookz retourboek; ning (v. publieke ondernemingen);
cargo, r.lading, -vracht; - eharges,
- cutter,recherchevaal'
tuig Ldouanej;
- offieer, belastingam btenaar,douanebeam bte;- stam p,belasting-,plakzegel.
reverberant, weerkaatsend, enZ.j zie
r.
vr
ac
ht
(
pr
i
j
s
)
;
goo
ds
,
r
.
go
ede
r
e
n;
reverberate.
journey, terugreis (te land); r.kosten,kosten van terugzending;eom m ission,r.com missie;- envelope,
enveloppe voor antwoord; - lreight,

reverberate
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revise
reverberate,weer-,terugkaatsen;weer- revergibllity, omkeerbaarheid,enz., zie
galm en;weer-,teruggekaatstworden;
reversible.
(/dcàn.) reverberéren; - upon (/fg.), reversible,om keerbaar,enz.,zie reverse
terugslaan:-werken op;reverberating
c);dubbel,aan beidezijden gebruikt

furnace (ktln),reverbeeroven.

(gedragen) kunnende worden (v.

reverberatlon,weer-,terugkaatsing;restof);vernietigbaar (v.vonnis).
verberatie.
reversion,(het)terug-,weder toevallen
reverberative, weerkaatsend, enZ., zie
(v.erfgoed);terugvallendebezitting;
reverberate.
recht,vanopvolgingbijoverleven;bij
reverberator, reflector.
overlijdentebetalen som (
.ïnz.levens-

reverberatory c#j.,weerkaatsend,enz.,
ziereverberate;znw.,ziereverberating
furnace.

revere, (verleren,eerbiedig opzien tot.
reverenee znm., eerbied, ontzag, verering;ww.,eerbied (ontzag)hebben
voor, vereren .
reverenttial), eerbiedig.
reversal,.omkering,enz-,zi
ereverse c);
(grote) om tmelkeer, kentering;cassatie.
reverseq)c#j.,omgekeerd,tegentoverlgesteld (aan, to),tegen..-; -ly, ook:
omgekeerd: van den anderen kant
(beschouwd);in the -direetion to,in
tegengestelde richting van; - sidw
keerzijde.
b) znœ.! tegenslag,-spoed; nederlaag;
keerzljde; the -, het omgekeerde
(tegen-,tegenovergestelde,tegendeel)
(van, of), andersom ; quite the -,
precieshetomgekeerde;the very - of
what I expeded, precies het o. van
hetgeen ik verwachtte;the - of the
medal,de keerzijdederm edaille;on
the -,achteruitwerkend;he has m et

with(experieneed)-s,hi
jheefttegenspoed gehad,hetishem tegengelopen.
c) #cœ., omkeren; omzetten, -gooien,
leggen, -schakelen (v. motor,
stroom);vernietigen (v.vonnisl,casseren; Lboekh.jstorneren;to be -d,
ook:achteruitslaan (
,v.mot
or);on ap-

verz.);terugkeer (tot, to);to have
in -, na overlijden van den tegen-

woordigen bezitter rechthebben op.
reversionary,terug-,toevallend;to have
a - rightto, zie reversion:

revert, terugwenden (v. blzk); (ze!#.)
omkeren; terug-, weder toevallen
(aan, to); - to, terugkomen op,
terugkeren tot (onderwerp,gedragslijn,gebruik enz.);- to the original
owner,wederaan den oorspronkelijken eigenaar vervallen;the estate -s
to his son, de bezitting vervalt aan

zijnzoon (valtzijn zoontoe).

revertible,terug-,toevallend,vgl.revert.
revest, weder bekleden enz., vgl. vest
II.

revet,bekleden (fecAn.).
revetm ent, bekleding, b.smuur; ook:
afdekking (metasphalt).
revietual, opnieuw provianderen.
review znw.,terugblik,overzicht; (nadere) beschouwing;recensie?(boeklbeoordeling; revue, tijdschrlft; herziening,revlsie(v.vonnis);weekly -,
weekoverzicht;to passin -,de revue
(laten)passeren;the period under >
het hier beschouwde tijdperk, het
verslagtijdperk;year (month,week)
under-,verslagjaar(-maand,-week);
- COPy,recensie-exemplaar;W(v.,Overzien, terugzien op; de revue laten
passeren, m onsteren, nagaan, opnieuw beschouwen;herzien,aan een

peal the deeision was -d on the
r ound that...,in hoger beroep werd
revisie onderwerpen (v.vonnis);redeuitspraak vernietigd,op grond dat
censeren,beoordelen;recensiesschrijv en.
... ;- t
he usualorderotthings,degewone orde van zaken om keren; - revgewer,recensent!(
boeklbeoordelaar;
's eopy, zie revlew znw.
one's policy, een geheelandere politiek gaan volgen; reversing entry, revile, smalen (
0P),(belschimpen.
stornopost;r.g gear,om zet-,omscha- revilem ent, beschlm ping,gesm aal.
he
r
zien,herzienbaar.
kelbeweging.
revisable, te
*everser,omschakelaar, (stroomlwisse- revisal, herziening, revisie.
laar.
reviseww.,herzien,wijzigen,revideren,

reviser
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rhodium

omwerken. (opnieuw) nazien (door- walglijk.
?znw-,opsfand,op.roer;walgaan), corrigeren; -d edition.
. her- ging; zzc ook rise c).
pstandeling,oproerling.
ziene uitgave (druk); - one's judg- revolter, o'
ment? zi
jn oordeel herzien'
, znw., revolution, omloop, kringtloop); omrevisle f
ytweede of volgende drukwenteling:revolutie(ookjl
'
.
g.j;(techn.j
om wentellng,slag;140 -sperm inutej
pr
oef)'
:(
.
zeld.) herziening'
, (zc!tf.) =
N d edl
1i0 omw entelingen per minuut'
,the
tion.
reviser, herziener,corrector, revisor.
revision,herziening,enz.,zierevisef'
f
zf
,
c.'
,
revisie; - of the eash, eash -, kas-

appearanee of ... signified a -, dq

verschijning van ... betekende een
(gehele) omwenteling; - eounter,
slagenteller.
i
nspectie'
,- ofa(the)law,wetsherziening.
revolutionize, een (algehele)omwenterevisional, herzienings....
ling (ommekeer)teweegbrengen in.
revisit, opnieuw bezoeken.
revolvw (zich) (omlwentelen, (om)revisory, revisie...,herzienings....
dr
aaien;- (in one'smind),overdenrevitalize, doen herleven.
ken,-peinzen,in zich om dragen;zic
ook revolving.
revival,herleving,fwederlopleving.herstel, f
.wederlopàloei; (het) weder- revolver, revolver.
ingebruik-,wederopkomen,wedervan revolving, draaiend, enz., zie revolve',
kracht worden.
draaibaar, draai...; - sookstand
revivw (doen) herleven,weder (doen)
(raek),boe
kenmolen;-credit(.4rzzdr.),
nd crediet; - door, draaiopleven, (weder) (doen) opbloeien; döérlope
deur;- light,d.licht;- wind,dwarrel(weder) aanwakkeren; weder van
wind.
kracht doen worden;opkleuren,0p-

hal
en; oprakelen; (chem.j revivl- revulsion,plotselinge en grote Omtmelfiëren:herstellen van m etalen in hun
keer,reactie'
, (zef#.) onttrekking (v.
natuurlijkenstaat;the market-d,de
kapitaal;aan,from).
m arkt.werd iets levendiger;a letter reward znw.,beloning,vergelding,loon;
in which thequestion of ...is -d,een
as a -,alsbeloning;asa (in) - of,
brief waarin de kwestie der ...weder
ter b.van;to get one's due (just)
wordt opgehaald.
-, zijn verdiende loon krijgen;f
'
ç,
f
zz.,

reviver,m iddelom kleuren Op te halen
belonen,vergelden.
enz.z
' opknapper V an Oude kleding. reweigh,over-,nawegen.
revivifxeation, wederopleving, -opwek- rewin, herwinnen.
king;Lchem.)revivifiëring,vgl.revive. rewind, opnieuw opwinden.
revivify,doen herleven,tot,nieuw leven reword, opnieuw (
anders) redigeren
wekken'
,ook = revive Lchem.j.
(formuleren).
reviviseenee, her-,wederopleving.
re-wrap, opnieuw in-,verpakken.
reviviseenteher-,wederoplevend.
rewrite, over-,opnieuw schri
jven'
,omrevivor, hervatting Van oud rechtsw erken.
geding.
rexine, kunstleder (voor boekbanden
r*evocable,herroepbaar.
e.d.).
revocation,herroeping,enz.,zierevoke; rheo (
electr.j, -meter,rheometer (voor
- depart
ment, afdeling nietigheidshetmetenvanelectr.stroom);-scope,
r.scoop; -stat, r.staat, regelweeractiën (
.v.Oc
trooiraad).
revoeatory, herroepend.
stand; -tom e, r.toom , stroom verbreker.
revokw herroepen,terugnemen (v.be- rhe
torical, rhetorisch.
lofte enz.);intrekken (v.wet,bod,
Rhine, - harge,Ri
benoeming,toestemming enz.).
jnaak' boat,R.revolt, opstaan, in opstand kom en
schip.
(tegen, against, at); (/ïg.) in op- rhodium 1, soort rozenhout Lookl -

stand brengen, (doen)walgen (van,
wood);oilof -,- 0*
:1,rozenolie.
at); -ed, opstandig, -roerlg; -ing, rhodium II! soort platina; - pen, pen
oproerig;weerzinwekkend, stuitend,
m et platlnapunt.

rhomb
rhomh1 ruit.
rhombpe, rhomboidtal
),ruitvormig.
rhuharb, rabarber.
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ridge

riches,rijkdomtmen);fortuin.
richness,rijkheid,enz.,zierich;rijkdom.
rickznw.,(overdekte)opper,hoop,mijt;

WW.,aallOPPeI'Senz.Zetten,OPhOPen.
rhumb Lscheepv.j, loxodroom (ookl-- ricke
ty, wankel, waggelend,wrak.
line); (kompaslstreek; - eard, kompas-, windroos.
rit
l(verl.f(/#:-ded,rid;verl.deelw.:rid);
rhyme znœ.,rijm;ithasneither - nor
bevrijden,verlossen,afhelpen (van,
reason,het raakt kant noch wal,het
of)
.;tfgdrtlu#.lop-,uitdenwegruimen;
heeft slot noch zin; without - or
they eannot - their m inds of the
r
eason,zonderslotofzin;ww.rijmen; disquietingnotion that...,zijkunnen
to (with), (doen)r.met (
.ookjig.), de verontrustende gedachte niet van
r. OP.
zichafzetten,dat...;tobe-of,bevri
jd
ribznw.,rib;ribbel;balein (v.paraplu); z(af
)
z
i
j
n
van;
we
a
r
e
we
l
l
ol
I
t
(
hi
m)
,
ieriddance;to get - of,- oneselfof,
Lscheepv.) inhout;-band (scA.),lijst,
s
ent;ww., (van) ribben (voorzien); zich af
bevrijden (ontdoen, afmaken)
- bed, geri
bd; gegolfd, gegroefd;
van, komen van,kwi
jtraken.
- bi
ng, ribben, ribbels,geribd werk. riddance, bevri
jding, verlossing, ,,oprihbon znw., lint, band, strooktje); ruiming'';it(he)isa good -l,geluk(ordellint; (typewriter) -, (schrijfkig,datwi
jervan (van hem)afzijn,
machinellint; to handle (take) tùe
daarzijnwijmooivanaf!;agood-of
bad rubbish,een goede r,opruim ing''
-s (gemeenz.), de teugelsin handep
.
v.,
hebben (nemen);in -s,aIlto -s,aan riddle I znw.,raadsel (ook jig.); w(
ontraadselen,raden'
,in r.n spreken'
,
flarden (gescheurd); - develo,
pm ent,
lintbebouwing;- weaver,lint-,bandriddling, raadselachtig.
wever;ww.,m etlinten enz.bezetten, riddle11znw.
,(grove)zeef'
;ww.,zeven,
lint-,bandvorm ig m aken; -ed, m et
ziften (ook jig.); doorzeven,-bören
(ook fig.,metvragen enz.);-d eoal,
lint (band), gestreept.
riee,rijst'
,broken -,gebrokenr.;brown
stukkolen;riddlings,(grof)zeefsel.
-, zie m illed v ;eultivation of -,zie ridef
pçf'.,ri
jden (t,
epaard,op rijwiel,in
openbaar voertulg enz.); Eerijden;
N-growing;.
toglaze(face) -,r:glanzen;ground -,gem alen r.;m illed -,
afrijden (v. land enz.); voor anker
gepelde r.;polished -, geglansde r.;
liggen (rijden) Look: - at anehor);
rough -,padtdli;whole -,heler.;zie
gedeeltelijk over (elkander) heenook coatww.en parboil;- bag,r.baal;
vallen'
, zie ook riding l; - a bi- bar
n, r.schuur; - bowl, r.pan; eycle,op een rijwiel rijden'
! - easy
bran, r.zem elen; - erop, r.oogst; (hard), licht (zwaar) op ziln anker
dealer, r.handelaar; - flour, r.m eel;
liggen (v. schip); ridden by fears
- growing,r.bouw -cultuur;- huller
(prejudiees, etc.), bevangen (behe
erst)doorvrees(vooroordelenenz.);
(husker),r.pelmachine;- meal,ziebran;- (peeling) mill, r.pellerij; for a fall(/ïg.),roekelooszijn,zijn
paper,r.papier; - plantation,r.land,
ondergang tegem oet snellen; - into,
akker, -veld; - polisher, r.glansaanrijden'
,- outthegale(storm),den
storm doorstaan (ookjig.);- to death
mac
hi
ne'
,
s
t
ar
e
h,
r
.
s
t
i
j
f
s
e
l
;
weevil, r.WOPm .
(/
4.
),ipe
stee
ds.)ma
aerod
oor
dr
rieh,rijk;overvloedig,vrllchtbaar;rijk,
pr
lnc
enz
; zi
ok
ho
ra
sv
een
c)o
ep
n
kostelijk, prachtig'
, krachtig: voedroughshod;znw.,rit;rijweg,-pad.
zaam ;krachtig,vol (v.wijn);warm rideable?be-,doorrijdbaar.
(v.kleuren);-ly, rijkelijk enz.; ten rider, rljder; ruiter; allonge, verlengvolle, dubbel en dwars; - harvest,
stuk, toevoegsel, aanhangsel,(toeri
jke (overvloedige) oogst; - soil,
gevoegde)clausule;Ltechn.jdiagonaalband;(scheepv.,gcK'.z?zfJ.)kattespoor.
vette grond;- in!rijk aan;- with,
vol van;zie ook rlches.
ridge znw., (berg-, heuvellrug; nok,
riehen fzeld.),rijker enz.maken (worvorst (v.dak);rand,kam,richel;rif
den),vgl.rich.
fook:- ofrocks);- pieee(pole,tree),
x

-

ridgy
736
ri< ht
nokbalk;- tile,nok-,vorstpan;ww.,
inp main) -,lopend (staand,groot)
ruggen,rim pelen,voren vorm en,in
want; - loft, takelzolder, -vloer; v.n ploegen.
taekle, wanttalie.
ridgy, rug-,kam vorm ig;ribbelig; heu- ri
gging II, (market) -, vgl. rig 11;
beursm anoeuvre.
vel(achtlig.
ridicule znw.,spot,bespotting,belache- right c1) adJ'
., rechter, rechtsl (
,
zeld.j

*
lijkmaking; (vcrou#.),zie ridiculous- recht,
rechtvaardig;rechtmatlg;juist
in orde;waar,echt;aIl -,in orde;
ness;tocast(throw)- (uplon,toturn
(inlto (hold up to) - = œœ., begoed;very (quite all) -,heel goed,
st;- and proper,recht en blllijk;
lachelijk (bespottelijk) maken, be- be
to he -, gelnk hebben; it is
!potten.
only - to tell yom het is niet meer
ridleulous,belacheli
jk,bespottelijk.
ridieulousness,belachelijk-,bespottelijkdan billijk dat het u wordt medeheid.
gedeeld;you are - in supposinq that
rlding 1, (
...,uw verondçrstellingdat...isJuistq
het) rijden, rit; ruiterpad;
they were - in refusing to pay, ziJ
rij...; - boot,breeehes, eloak, eoat,
erop,horse,rijlaars,-broek,-mantel, hadden gelijk,dat zi
j weigerden te
J
'as,-zweep,-paard;-habit,(dameslbetalen; to eome (alI) -. in orde
rijkleed, amazone; - light (lamp),
(terecht) komen;to get -, in orde
ankerlicht;zie ook scope.
brengen (krijgen;komen);toput(all)
riding II,+ district,kanton (v.York-,in orde maken (brengen);to put
shlre en elders).
(
set) -,in orde brengen,verhelpen,
herstellen,verbeteren,rechtzetten;a
rlfe, algemeen (
heersend), veelvuldig
voorkomend, wi
few words w illput the matter -, de
jdverspreid;rumour
zaak kan m et een enkel woord
is - that.?., het gerucht gaatalom ,
dat...;- with,vol(wemel
worden rechtgezet;zie ook world c).
end)van.
m et znw. en in samenst
r/ller, groefvijl.
ca)
-, the -,
n the- di
ee
ti
on,
in de
rille 1, geweer (met getrokken loop); i
amount
(+reg
me
enz.
j,ziecorrectadJ..juisterichting;
trek,groef (v.geweerloop).
rm e II, (
--hand, rechter,rechts;he is my leeglplunderen, leeghalen,
hand (--hande - man), hij is mijn
(belroven.
rifler, rover plunderaar.
rechterhand; hand screw, schroef
m etrechtsendraad;--hand side,rechriltznœ.,spleet,scheur,kloof;L
j
i
g.
o
o
kj
scheuring,verdeeldheid;ww.,scheuterzijde;--handed,rechts;--handed
ren, splilten, kloven.
tools, voor de rechterhynd gem aaki
gereedschap;the - m an in the-plaew
#ig Iww.,optuigen Look/fg.),(opltykelen;- (out,up),optuigen (ook /zg.); de rechte man op de rechte playts;
heavy (square, well) -ged, zwaar
--mindet
ltness), rechtgeaardtheld);
--sized,van dejuistegrootte(maat);
(breed,goed)getuigd;znw-,tuigtage),
takelage; gerei; zte ook rigglng l; to do itthe way,het op dejuiste
m anier doen; zie ook rlght-about,
(drilling) > (boorlinstallatle (petr.wiitning).
end ca).side c1) en cu),e-a.
r1g 11 œœ.,beet
'nem en, verschalken; - b) bQ'
w.,recht,billi
jk;behoorlijk,goed;
the market Lbeurst.j,demarktforcejuist, precies; (naar) rechts; vlak,
vierkant, rechtstreeks; (dial.) zeer;
ren, de prijzen kunstmatigopdrijven
of drukken;znw.,streek,truc;ook =
zie ook rightly; I got it alI rigging 11.
(gemeenz.j,zk heb hetin goede orde
ontvangen;- andleft,rechtsen links;
rigger 1,scheepstuiger,takelaar;riem (/fg.)links en r., ngar alle kanten;
schijf.
to aet -, recht (juist) handelen;
rigg
e
r
I
I
,
(
mar
ke
t
)
>
wi
e
z
i
c
h
me
t
''m arket rigging'' ophoudt, vgl.
to'guess-,juistraden;-here(Xmdr.),
rigging II.
juist (precies)hier,dadelijk hier al;
rigging I f
- now (#-er.), nu (dadelijk)'
;scheepv-t, want,tuigtage), aga
inst ..., vlak tegen in; - away
takelage,touwwerk;runni
ng (stand-

right

spll the entlre crop - away, den
gehelen oogst ineens verkopen; to
sink - down to the bottom , ineens
(helemaal) tot den bodem zinken;

rlghteous
r. verbeuren; to grant a -, een r.
toekennen; to have the - on one's
si
, he
t
odeha
vet r
a. -aan Zi
J
'n zijde hebben'
,
to,r.(
aa
ns
pr
a
ak)
he
bbep op;to have thp - to ..., het r.

dooren door; - from the beginnm g

to encroach upon, a person's -s,
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(fnz.zlz?zdr-l: zie straight aWay; to

down,adj.en bQ'w.,echt,volslagrn,
(outset, start), reeds dadelijk, van
het begin (meet) af aan; - in the
--

m iddlw precies in het m idden; off, zie - away; - oppositw vlak

(
hier)tegenover;- out,totaal,helemaal;zonder omwegen; - round ...,

hebben om;to infringe (on,upon),
iemands r.n schenden (besnoeien),
er inbreuk op maken ; to m aintain
one's -s, zi
jn r.n handhaven; to
renounce (relinquish) a -,van een
r
af
nd
doen
i
;h
tohe
retse
(t
o.
ne
sset
la
f)
the
- t(
oaf
.z
..
,en)
zlc
rr
.ve
voo
ro-

geheelrondom ..;-round thepaekage,
behouden om ...; all -s reserved, alle
rondom het gehele collo, zie ook
r.n voorbehouden:nadruk verboden;
circle fcf
4,.; - through, in één stuk
to retain a -, een r.behouden; to
door;- to thepoint,rechtop hetdoel
transfer a
een r.overdragen'
1zie
af; zie ook rem em ber en serve;
ook claim c)en vest ll.
- -t
hinking, weldenkend.
ca)metvoorz.,by -(s),rechtens,eigen-

c1) znw.,rechterkant,rechterzi
jde (ook
in politiek);recht, aanspraak (op,
to);ta4r?zer.lclaim (bijnieuwe emissie); personal (real) -, persoonlijk
(zakelljk)recht;-sand duties (obligations), rechten en plichten (verplichtingen); the -s of the ease
(matter), het rechte (ware) van de
zaak;the-sandwrongsofthe m atter,
de zaak van alle zijden bekeken
(goeds en verkeerds); - of aeeess,
recht van toegang; - of option,
voorkeur-,optierecht;- of seareh,r.

van onderzoek (volkenrecht); - of
way,r.van overweg (-pad);overweg,
pad; txzrzdr.ookjspoorbaan;zieook
claim :1),cum, pre-emption, prior,
property,recourse,veto znw.,e-a.
ca)metww.,toacquire -% recllten verkrijgen;the-sandobligationsarising
-

under a contract?de uit een overeenkom stvoortvloelender.n en verplich-

tingen;toassertone's-s,zijnr.ndoen
gelden (uitoefenen); to carry the -

lijk;by - o1,krachtens;to stand up
for one's -s, voor zijn rechten opkom en;to have money in one'sown -,
geld van zichzelfhebben;to be in the

-,hetrechtaan zijn zijdehebben,irk
zijn r. zijn; het bij het r.e einde
hebben; to put a person in the -,
iemand in hetgeli
jk stellen;in - of,
uit krachtvan,vanwege;(as) of -,
r
echtens;itbelongsto him (as)of-,
hetbehoorthem rechtens toe;on his
-,aan zijn rechterhand,rechts van
hem ;to stand (uplon (to insist on)
one's-,opzijn r.staan;tothe- (of),
rechts(van);toput(set)to -s,zieto
put (set)- (c1);to be (.
well, fully,
strietly)within (in)one's -s, (volkomen) in zijn r.zijn;zieook prejudice ZnW.
d)ww.,rechtop (overeind)zetten;(zich)
weder oprichten; Lscheepv.) rechten;
rectificeren, verbeteren,in orde m aken,redresseren;herstellen (v. onrecht);recht verschaffen (laten wedervaren);- oneself,zich rechtver-

to ..., hetr.m et zich brengen om ...;
the shares earry the - to ...,aan de
schaffen;zich herstellen;m atterswill
them selves, de zaak kom t we1
aandelen is het r.verbonden om ...;
this eonlers no - to..., ditgeeftgeen
(
we
der)in orde.
r.op ...;to curtail one's -s,iem ands right-about znw., rechtsomkeert f
ook
r.n verkorten;to deny to the X Co.
j
ig.
j.(o
oà:
-mfae
e,
tur
n)
;
to
sui
end
tur
ot
he
-,
r
do
en
ake
n,
de
l
aa
n
t
s
t
en;
the - to ..., de X Mijhetr.ontzeg-

gen om...;to enforee one's -s, zijn
ç
cfzz.,- (faee),r.maken,(/ïg.)volteface m aken.
r.n doen gelden (afdwingen, doen
eous,rechtvaardig,gerecht,rechteerbiedigen);to exercise a -, een r. Hght
schapen.
uitoefenen;to forleit (lose) a -,een
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Hpple
righteousnesw rechtvaardig-,rechtschabell.- atthedoor,(aanlbellen'
.-for,
penheid.
bellen om ;- in thenew year (a new
Hghtlul, rechtvaardig; rechtmatig; era), het nieuwe jaar (een nieuw
heir, owner, property,rechtmatigte)
tijdperk) inluiden'
, - off, afbellen
erfgenaam ,eigenaar,bezit;the profit
Ltelej.j;- (aperaon)up,(iemandb
,op-l
y aeeruing to ..., de rechtm atig
be
l
l
e
n
;
wi
t
h,
we
e
r
k
l
l
nken
(
ga
l
men)
toekom ende winst.
van (ook jig.j;zie ook chanée b);
rightless, rechteloos.
znw., klank, geluid; (hel,
) luiden

rightly, recht,billijkerwijze,enz., vgl.
(bellen);thereisa-,erwordtgebeld'
,
rightbj;terecht;and - so!enterecht.
t
o
have
a
f
al
s
e
(
r
i
g
ht
)
-,
va
l
s
(
e
c
ht
)
rightness,juistheid,enz.,zïe riqhtc1). klinken (.ook jig.j.
rigid,stijf,stug,star,vast,onbulgbaar. rinse fcf
4,.,(omlspoelen; - away (out),
zaam Lookjig.j;(gelstreng;toadhere
weg-tuit-lspoelen;rlnsing-tub,spoellyto,streng (strak)vasthoudenaan; kuip,-vat; znfv.,to give it a -, het
- economy, strenge (de uiterste)
(om)spoelen.
bezuinlging.
riot znw.. rustverstoring, oproel'
, m uirigidity, rigidness, stijfheid, enz., zie
terij;turnlllt;to run - (jl
.
g-j,uitden
-

rigid.
riglet, zie reglet.
rigm arole znw., gew auwel, klets;adJ.,
onsam enhangend.

band springen,alle perken te buiten
gaan;in het wild groeien,woekeren;

to letone'sfaney run .
*'
,zijn verbeel-

ding den teugel vieren; f'
fzfc., oproerm aken,oproerigw orden,m uiten.
rigorous.streng,hal.
d,rigoreus;streng, rioter, oproerling,muiter.
bar,gutlr;uiterm ate nauwgezet'
,the riotous, oproerig, m llitend; rum oerig.
regulations are -ly enforeed, de rip I w?fc., openrioiten, -scheuren, losvoorschriften worden streng toegetornen; losgaan, scheuren, tornen;
past; to proceed -ly, krachtig opzagen (v.hout,op den draad);-ofl,
treden.
af
scheuren,-rijten'
,-out,uitscheul'en,
Hgour, strengheid, enz., zie rigorous;
tornen;- up,openrijten.-scheuren;
rigueur;with theutm ost- ofthe law,
(scheepv.jslopen;- up old grievanees
m et de uiterstegestrengheid derwet.
(thepast),oudegrieven(hetverleden)
Hlltet),beektje).
ophalen, oude koeien uit de sloot
hal
beit
ee
n;
l; -ping ehisel, breek-, steekrilletttels, fijngehakte ham enz. in
bussen.
- SaW, Sohulpzaag; zn,
lv.,
Hm znw.,rand (v.kom,hoed enz.):velg ' scheur,torn.
(v.wiel);garnituur (
,
v.brile.d.):- rip 1I, deining,woelig w ater.
brake, velgrem ; ww., van een rand rip 11'
1, prul,krak.
enz.voorzien.om randen.
riparian gdJ'.,oever...'
,- proprietor,aanrimlese, zonder rand.
gelande; - rights, o.lechten;- state,
rindz
nw-,schors,bast,schil;korst (v. O.staat,; ZnLV.= - Proprietor.
kaash
, ;z
woerd (v.spek);(Jïg.)buiten- ripe,rijp (
*
ook/
'!
k
v.)
e;
%belege
''
*n(
*v.wi
''ne
nz-);
.j
kant,oppervlakte,ww.,ontschorsen.
- experienee (ludgment), rilp(e) erring Iznw..ringiring,kringicombinatie,
varing (oordeel);thetinteisnot- yet
syndicaat,ring,kartel'
,zie ook shipto...,de tijd isnog nietr.om ...;the
ping ring; - bolt, ring-, oogbout;
proleetis ,
- /oraction,hetplan is1..
leader. belhamel'
,--shapeq ring- voor uitvoering.

rigorism, (gelstrengheid.

vol'
m ig'
, :ç,œ..van een ring (rlngen)
voorzien;ringen (v.bomen go/k'
.-bark),vee enz.);insluiten,omringen
tgeœ.:- round,about,in);aanringen
(
K
schijven)snijden'
,-efl,geringd,ring...
ring 11 ww., (doen) luiden, klinken,
weergalmen'
,bellen; - false (true),
vals (echt)klinken Look jig.j; - the

rlpe
n, rijp worden (maken), (doen)
l.jJ
-Pen.
ripogte znf
,
f
z.,vaardig (raak)antwoord;
f<zœ., riposteren, een vaardig (raak)
a. geven.
ripper,opensnijder,-torner:tornmesje'
schulpzaag.
rippleIfcm.,rimpelen,kabbelen,golven;

ripple
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znçv.,l'impelting),kabbeling,golving.

ripple 11 znw., vlasrepel;œœ.,repelen.
ripply, rim pelig.

rivplry

ac
eeptahl
e(underwritable) -.aannemeli#@ik l'
isico;eom moq -,een-,qqkelvoudig r.;eliglhle (desirable) -,gewenstr.;a fair -,een goed

r.;first-,
risec)f
,
cœ.,(oplrijzen,opstaan,stijgen,
zèe pl'em ierrisque;a first-class -,een
de hoogte lngaan;stljgen, oplopen
prim a 1...
, lavourable -, gunstig r.
(v. grond); stijgen (v. barometer);
(extra)ha
zardous- , (zeer)gevaarli
stijgen, rijzen, oplopen (v. prijzen
jk;
r.;heavy -,zw aarr.;own -,eigen r.;
enz.);opklimmen,promotie maken;
prohibitefl-,van acceptatie pitgesloop-,bovenkomenàopsteken (v.wind);
zlch verheffen; ln opstand kom en
ten r.; sim ple -, zie com m on .
-;
(ook: - in insurreetion, in revolt)
speeial-,bijzonderr.;- ofexehange,
,
(tegen, against, on, upon); ont- koers-r.;- oflire,fire-,brandgevaar'
spl'
ingen,ontstaan;wassen (v.water); zie ook attendant adj.
op reces gaan; zie ook rising adj.; b)mctww.,the - attaching (lneidental)
salazy f 200 to - (f 200 rising), to, het risico verbonden aan; to be
.

salal'ls f 200 m et.verhoging;- above,
zicllverheffenboven,uitkom en boven

attended with great -s, m et groot.r.
gepaard gaan; to eover a -, een r.

i
(ook /?
.
'
,
g.); verheven zijn boven;-

dekken;to ineur (run) a - (-s)y r.
(gevaal.)lopen;torun the -of...inK.
gevaar (het r.)lopen om,zich blootstellen aan'
.the - sullseribed,hetverzekerde r.(belang);to take -g, iets
riskerenlassurantieverlenen;to take

rom , ontstaan, vool'
tkom en,-spruiten uit;- into notiew bekend beginnen te worden; - into power, tot

machtgeraken;- tobe (a)manager,
opklimm en tot directeur'
, - to the
oeeasion (emergexlcb requirements),
zich tegen de moellijkheden opgewassen tonen; - to a prom inent
position, tot een vooraanstaande
positie opklimm en; zie ook bait en

superior adj.
ming, promotie;verheffing, rijzing,
stijging,(oplklimming;was(v.water);
hoogte,helling'
, (salaris-, loonslverhoging;hausse;the - and growth of

bb
l znw., opkomst, oorsprong; opklim -

no -s,nletswillen riskeren;to undertake a 9eOn r.op zich nem en.

c)melvoorz.,(to insure) againstall-s
(Vgc,
#.:A,
/R),tegen alle risico fverzekeren);theamountat-,lletbedrag
waarvoorr.wordtgelopen;atbuyer's
(senderss, etc.) -, voor r.van den
koper(afzenderenz.);atone':own -,
op eigen r., voor eigen rekening'
, at
t
he
o
f
,
Op
(
vo
or
)
r
eke
ni
ng
(
r.
)
van
;
atthe - of ...in<,op gevaal'a.
fvan...;

Liverpool, de opkom st en bloei van
atJrour-yvooruw r.;for aecountand
tz.;to give - to.aanleiding geven tot,
of,voor rekening en r.Van.
veroorzaken,teweegbrengen;to take d) ww.,riskeren, wagen,op het
'spe!
zetten, in de waagschaal stellen, in
its- from (in),voortspruitenuit,zijn
oorsprong vinden in;to take its - in,
gevaar brengen.

ooklontspl'ingen in (v.rivier);prices
haveundergone asharp -,deprijzen
zijn sterk gestegen'
. to speculate
('operate) for a -, b la hausse speculoren'
,on the -,sti
jgend (v.prijzen)
':
'aan hetopkomen
'
*
'
t
'
%v..eet
);in
%'' i
.j
opkomst;- in pricets),prilsstilging;
- of (in)salary,salarisverhoging.
rising adJ'.,foplrijzend,enz.,zieriFec);
- neighbourhood(town),opkomende
buurt (stad);- series,opklimmende
reeks;- timbeT,kromhout(schecpv.);
ZTe ook tendency'
, znœ., (het) opstaan,enz.,zierise c);opstand.
rlsk c) gevaar, risico; (
.
a.
Rsïtr.) risico;

riskful (zeld.b
.,zie risky.
risky,gevaal'
lijk,gewaagd,bedenkelijk,
riskant.
'
rivalZnW.,m ededinger concul.
rent;to

be without a *, zijn weerga niet.
h

ebben;adJ'.,mededlngend,wedijverend,concurrerend'
,-business.(firm),
m akes, ete., concurrel'ende zaak,
fabrikaten enz.; - lnterests, strijdige belangen'
,$
4'$f,.,wedijvel'en met,
op zijdestreven'
,de mededinger zijn
van;(zc!#.)concurl.
eren.
rivalry, rivalship, m ededinging, wedijvel', concurrentie;to enter into (wlth),in concurrentietl'eden tm et).

rixe
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rive, splijten,kloven)scheuren (&trar?.s.
en fnfrq/ts-).
river 1,splijter,klover.
river II, rivier, stroom ; biauwwitte
diam ant;the - Tham es,de rivier de

Theems'
,down (up)the-.stroomaf-,
opwaarts;on a -, aan (op)een r.;

-

- approaeh, toegang tot de 1...
,bank,r.oever;- hasin,stroom gebied;
bed (channel),r.bedding;- eraft,
r
.vaartuigten);- f
lues,r.geld?-tol;lreight, r.vracht; - navigatioh.

rock
verbetering der wegen; - m etal,
steenslag (voor wegen); - oi
l,
asphaltolie;- roller,wegwals;-stead.
rede; to lie ixlthe -stead, OP de r.
liggen; tralfie, verkeer per as;

-way rijweg'(middenlstraat;brugdek;(-4rzz&r.)= pavement.
roadster, schip op de rede; paard,
rijwielenz.voor lange tochten.
Pgam , Om -, l'ondzwerven.
roan adi-, l'oodgrijs, bezaankleurig;

znœ., bezaanleder.
r.vaart;- port,r.haven;-side,oever; roar ww., brullen, bulderen, razen'
,- steam ep r.stoomboot; - traflie,
down,brullend overstemm en;- out,
r.verkeer; - transit, r.transport.
uitbulderen; in - bng health, in blariverain adJ'., rivier..., oever...; znw.,
kenden welstand;to he doing a -ing
oeverbewoner.
business, to drive a -ing trade
riverlne, oever-.-,rivier-...
(gemeenz.j, reuzen-,kolossale zaken
rivet znf<,
'
.,klinknagel'
, - heads, nageldoen; zie ook forty; znw., gebrul,
gebulder.
koppen;- joint(seam).klinknaad'
,-

plate,k.plaatje;- steel,k.nagelstaal; roast çç/f
zz., braden, l'oosten Look v.
- work, k.wel'k;f<zfc., klinken,vaste
r
t
s
e
n)
,branden(v.koffie);znw.
,(l1et)
,torule
klinken,-nagelen (aan,to;ook/?k.; braden,roosten enz.;gebraad'
the -,delakensuitdelen;adJ'.,gebraook: - downy in, together); boeien,
den.
1 - beel, ''rosbief'''
ausagw
ketenen (de aandacht);to be -ed to
1 - s
braadworst.
(/fg.),vastzittenaan;-one'sattention
(uplon, zijn aandacllt,onafgebroken roaster, brander, I'ooster; braadoven;
gevestigd houden op; -ing hamm er,
r
oostoven fook v. ertsen); koffieklinkhamer.
brander,-tromm el.
riveter,klink-er;k-linkhamer,-m achine. roh,(be)roven,(
belstelen,plunderen;Kivulet,beekje,riviertje.
of,beroven van,ontroven Lookjig.j;
Poach 1, blankvoorn.
zie ook Peter.
robbery, roof, beroving, diefstal.
roaeh 11 Lsoheepv.t,gilling (v.zeil).
road tz)weg (ook /fg.);rede Lgew.rz?p.), rohe,robe,kleed (ookjig.j;toga,ambtszie ook Nstead; -s, ook ta4r?zdr-l:
gewaad Look; -s); ta4.?'
n,
cr.l dekblad
spoorwegwaarden'
,totakethe -,to go
(
v.
s
i
g
aar
)
;
t
be
Ro
he
.
z
l
c
de
balie;ffJf
&z.,
on the '
.'
, op weg gaan, ,,den boer
(zich) kleden; (/ïg.) hullen, dossen.
'
kend (middel).
Opgaan , movealon:certain(new) rosorant,verstel
zich in zekere (
nieuwe) banen roburite,roburiet (ontplofbare stof).
be
wegen (begeven);by -,overland; robust, sterk, robuust, kraclltig; -1y
to eonvey by -,per as vervoeren;in
huilt,forsgebouwd Look v.machines
Southampton -s,op de lede van S.;
enz.).
in the -sol,terrede van;to lead lnto robustious, lawaaierig; L
veroud.j
new -s,to assign new -sto,in nieuwe
robust.
banen leiden; on the -y OP w eg, roek 1.rots(
ookfig.),rif,klip:gesteente'
,
kandijbrok; -s (Amer., gemeenz.j,
onderweg;on thè - to ruin,op (den)
.

weg naar den ondergang; zie ook

high :).
bjstzmdnst.,- '
book,reiswijzer,wegengids'
1 --borne, per as vervoerd;
tlarrXtll
Ke,Arel'
voel'PeP aS;- Ptl'lstrlle-

tion (building,making), wegenaanleg; - lund, wegenfonds; -m au,
- m ender
, wegwerker'
, - m ending,

duiten'
- ''Roeks'', aandelen Rock
lsland Co.;to he on the -s,op zwart

zaad zitten'
,to run (strike) upon a (the -s), op een klip stranden (ook
/!
k.); *.alum, rotsaluin; - bottom,
r.bodem ,-grond;--bottom priee (+
gemeenz.j,allerlaagste(-uiterste)prijs,
spotprijs; --bound, door r.n omslo-

roek
7i1
ten;- eork,bergkurk,soortasbest'
,erystal,bergkristal:- drill, r.boor;a
w -f
ounded *
m vestm ent. een r.vaste
belegging'
, --hewn, uit de r. gehouwen; - leather, zie - cork; - oll,
berg-,steenolie'
, - salt,klip-,steen-,

mi
jnzout'
,.
- silk, bergvlas,soort asbest;- soap,bergzeepq - tar.zieoil; *.wood, soort bruln asbest.
roek 11f'
f
zf
,
c.,(doen)schommelen,schudden,wiegetleln,wankelen;schudden
(v.ertstrog,erts),wassen;- to sleep
(
asleep), in slaap wiegen (ook/#.);
.

in: ehalr, schom melstoel; -ing
table.schudtafel'
,znw.,schom m eling,

(het)schudden.

roeker. goudwasm aclline.
roekiness, rotsachtigheid, enZ.,
rocky.

Rom an
karpet.tabak enz.);(
.J'ur.jrol;wals,

cilinder;pijp,stang (zwavel);stuk,
kluit (boter); rond broodje; (het)
rollen;slingering (v.schip);deining
(v. zee); (terrelnlgolving; rol, lijst,
register,rooster;-s, archief (v.gerechtshof,parlement);Master ofthe
-s, ul
u (Rijks)archivaris'
, griffier'
,
Olfiee ol the -s, ul
z (Rijkslarchief;
griffie; to give a -, slingeren (v.
schip);to strike offthe -s,royeren
(als lid der balie);to be on the -s,
a1s advocaat ingeschl'
even staan'
,eall,appèl,zieook call cy); voting
h4 - call(.4mcr.),hoofdelljke stemmlng; - film , rolfilm ; - top desk,
cilinderbureau.

bjtww.
,(doen,laten)rollen,(zich)wenelen,op-, voortrollen;walsen, pletroe
ketznw.,vuurpijl;ww.,alseen v.de
ten;slingeren (v.schip;ookl- from
hoogte in schieten;de hoogte in vlieside to side);golven (v.terrein);zie
gen (v. prijzen); - apparatus
ook rolling; -ed gold, doublé; -ed
(scheepv.j,lijnschiettoestel.
papep gesatineerd papier; - an4
roeky.rotsachtig,rots....
,klippig'
,hard
piteh, slingeren en stampen (v.
(vast, hecht) als een rots; (zc!#.)
schip);- alonw voortrollen;- away,
wankel.
weg-,voortrollen;- by, voortrollen,
rot
l,roede,staf,staaf;stang;Lveroud.oj
voorbijgaan (v. tijd); -ed by hand,
Amer.j roede (51/u yard); to have
handwerk (v.sigaren);- in,binnen(keep) a - in pickle for someonw
rollen; (/ïg.) binnen-, toevloeien; iets vooriem and in het vat hebben
(oneself) ln money ouxury),zich in
(houden),een appeltje met hem te
het geld (in weelde) baden;- into
schillen hebben; - eopper (iron), plate(sheets),totplatenwalsen;-on,
staafkoper.f-ijzer).
voortrollen (ookv.jaren);- ouh uit-,
rodomontade znçv., snoeverij, groot- ont-,afrollen;uitw alsen,-pletten; spraak,gebluf; adJ'.,snoeverig'
.fz,œ.,
uP, oprollen; omhoogkronkelen (v.
snoeven,bluffen.
l'
ook enz.);ook Lgemeenz.j: oplopen
rodom ontader?snoever, bluffer.
(v.rekening).
roe
1, (vislkult Look'
.hard -); soft
roller.x'
ol,rolletje;wals;cilinder;rolhom .
wi
el
,
stok;zwachtelLook.
.-bandage);
roeTI,ree Look: deer);-haek,reebok. lange golf; slingerend schip; rogatory?- eommission (jur.),rogatoire
bearing. hlind, shutter, skatw towel,
com mlssie:opdrachtaan een rechter
rollager, -gordijn, -1uik, -schaats,
eldel'
s tot,instellinl van een onderhanddoek; - press, inderpers.
zoek;to hearMritnessesby - eom m ls- rolllng, - basket, m andcilop
wlelen; sion, getuigen horen bij rogatoire
eapitalfzeld.j,zieworking capital'
?commissie;zieookcommission(z)znw.
hoop, rolband (om vat); - mill,
rogue,schurk,schelm fook scherts.b.
pletterij,w'
alswerk;pletmolen;- pin,
roguery,schurkenstreken,-streek,schelroltstok), deegrol; - press, kopermerll fook ocherts.j.
gravurepers'
, - stoek, rollend m ateroguish,schurk-,schelm aclltig;schelm s.
rieel, spoorweg-, bedrijfsmateriaal,
Toily (Xmdr.),troebel.
wagenpark ; - taekle (scheepv.j,
rôle,role,rol;to fill(play) a -,een rol
stoottalie; - works, zie - mill.
vervullen (spelen).
Rom an ad)'.,- balance, unster;- law,
roll :z) znw., rol fook papier, laken, Romeinsrecht;- numeral,R.cijfer'
,
Zl.e

.

.

-
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K@Pe
-ll$'
geWOF1edl'uk-braneh, radicaal Ladj.j; to get at
type = znw.,rOlllel

rom anee
-

letter).

Kom anee znw.,rom anoe; (
g-qverdicht,l
.i

sel; ww., rom antische verhalen opdissen, fantaseren.

romaneer (Iig.j,wie verzinsels opdist.
rom antie, rom antiseh.
ronde Ldrukk.j,l
'ondschrift.
Rönt4en, - rays, Röntgenstralen.
R öntgenogram, Röntgenfoto.

reod, roede /1/4acre,10,115 are).
roof znw.,dak Look jig.j,kap,gewelf,
roef; .
- beam, dakbalk;- truss,kapspant;$
4,f
<z.,van een dak enz.vool'zlen; Onder dak bl'engen, af-, overdekken,overkappen (ook.
.-in,over);

(<o to) the - ofthematter,tot den
grond (de kern,hetwezen)del'zaak
doordringen;it has its -(s) in, het
sprllitvoortllit,vindtzijn oorsprong
in;to take(strike) -,wortelschieten.
Look
jig.);theevilhastakensueh deep
- t
hat...,het kwaad heeft zo diep w.
geschoten, dat...; to take a firm -,

vastw.schieten;at (the) -,in den
grond (/fg.)'
?to lie at the - of, ten
grondslag lzggen aan; to strike at
the - of,ln den w.aantasten;to pull
(tear) ult by fhe -s, met w. en
t
ak (a1)ultroeien (ookjl
.
'
g.j;- causw
grondoorzaak;- erop, wortel-, knol-

thateh--ed, met rieten dak; zie ook
geNfassen.
roofing.
bj9<7:<7.,wortel (doen)schieten, (doen)
wol.telen, i
.
g-);
roolage, dakwerk,-bedekking.
nwol.telen Look jl
roofer, leidekkel',dakw erker.
(deeply, deep-)-ed, diep ge'
worteld,
ingeworteld;-edly,ook:radicaal; to
roofing, bedaking, overkapping; dak
have a -ed disinelination for, een
(
'-bedekking,-werk);- felt,dakvilt;ingewortelden afkeer hebben van; m aterial, lnateriaal vool.dakbedekking; - tilw dakpan.
(to be -ed) in,wortelen in;the evil
is -ed in .0.,het kwaad worteltin...;
roofless, zonder dak, dakloos.
rook zHW ., afzetter;fcfz/-, afzetten.
- out, uitroeien (/ïg.),
' - up, ontwortelen,m etwortelen aluittrekken.
Ktlom , plaats, ruimte; kam er,yertrek,
zaal; speling, speelruimte: beurs root II, zie rout.
(-zaal);(/fg.)grond,reden,ool'zaak, rooty, vol w ortels.

aanleiding, kelegenheid; there is - rope q)znw.,touw,koord,snaar,strik,
to (#or) ..., er is reden (aanleiding) reep,kabel,tros;draad (in vloeistof);
l'
ist (uien);snoer (paarlen);the -s,
om (tot,
) ...;there is (ample) - for
ook:hettouwwerk Lseheepv.);togivea
improvement (amendment, ete.),er
person (plenty of) - Lgemeenz.b,
valtnog(heel)watteverbeteren,llet
lemand den vmjen teugel (vrij spel)
i
s
voo
r
(
vee
l
)
ve
r
bet
e
r
i
ng
vat
baar;
laten,?'
.
nz.:to give one - enough to
there isno - forany otherinterpretahang himself,iemand zijngang maar
tion,hbt laat geenandereuitleyging
aten gaan, in de verwachting dat
toe; to give - to, plaats (rulmte) l
hij ziln eigen ondergang zal bem aken voor; aanleiding geven
rken; to know (learn) the -s,
tot (om); to make - for, p. we
het klappen van de zweep kenmaken voor Look jig.j;to leave no for doubt, allentwijfelbuitensluiten; nen (leren); to be on the hiyh
to êeserve -,plaatsruim tebespl'eken;
-s
, opge
wonden zijn, op zlln
achterst'
e poten staan; opgeblazen
to take up (muel1) -, (veel) p.in(uitdehoogte)zijn;tobeoutsidethe
nemen;in my > ln the - of,in mijn
-s (gemeenz.),er buiten staan,niet
p.7
, in p. van;in the -, ook: op de
beurs;zie ook strong;- spaee,bergingewijd zijn;toputapersonupto(to
show him) the -s, iemand wegwijs
ruim te'
,- trader. zie floor trader.
m aken, hem het klappen van de
room iness: ruim heid,grootte.
zweep leren; zie ook sand c);ww.,
roomy,rulm,wijd;metveelkamers.
(vastlbinden;risten (v.uien);draderootI ?t)znw.,wortel(ook wisk.j;(jil.j
rig worden (v.vloeistof); çscheepv.)
w ortel,bron,oorsprt
ang;kern;basls;
Duteh -s,bloem bollen;- and braneh
lijken (v. zeil); - in (off, round),
insluiten,afzetten (met een touw);
(èf
.
jœ.),met wortel en tak;--and.

in (gemeenz.t
e pakken krijgen,
., t

rough
to painttheprospectsofthe Company
in therosiestfasblon?devooruitzich-

strijken (v. winst enz.); - up,
vastbinden.
b)-samenst.,- band (
.scheepv.t,raband;

afschilderen; to take a - view of,
r.inzien.

ropet
-
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inpalm en,vangen'
, binnenhalen, op-

ten der Maatschappljzo r.mogelijk

ferry,gierpont;- ladder, touwlad- rot znw.
, verrotting, rotfheid), rotte
der;-like,t.achtig,-vorm ig;- m aker,
Plek;(gemeenz.jonzin,Zets;(dry) -,

t.slager;- pulley,t.-,snaarschijf;railway,kabelspoor;-walk,lijnbaan;
works (yard), t'.slagerij; - yarn,
kabel-,t.garen.
roper zie rope m aker.
ropery,zie rope walk.

ropiness,draderig-,lijmerigheid.
ropy.draderig,lijmerig,touwachtig.

ziedryrot;--gut,bocht(v.drank)'
,-proof,tegen verrotting bestand;ww.,
(doen)rotten,verrotten;ook = ret;
zz
'd ook rotten; - off (away), wegrotten, Vergaan.
rota,rooster,lijst'
,- ofduty,werklijst',
dienstrooster,-regeling,toerbeurt.
rotary adJ'
.,rondgaand:draaiend,rote-

rend,draai..., rotatle...; - drillinp
boren volgens het rotary- of draalrose q)znw., roos; rozet; rozenkleur, boorsysteem ; - press (printingr
ose;sproeier (v.gieter enz.);ook =
maehine),rotatiepers;- pump,rotatiepomp;zieook current?j;znw.,zie
diamond;itisnotaIl-s(-eolour),
het is niet alles ,,couleur de rose'';
N press.
under the ,
-,sub rosa,onderde 1..,in rotate!(doen)draaien,roteren;(
laten)
rosarian, rozenkweker.
rosace, rozet.

het geheim '
,adJ'.,r.kleurig,rose;ww.,

afwlsselen (rouleren);- crops,wissel-

bouw toepassen.
r.kleurig (rose)mqken.
b)samenst.,- bud,rozeknop;- eolour, rotation, (omldraaiing,enz.,zierotate;
rotatie; - of ports, vol
gorde (van
rozenkleur,(J
.ig.jzie c); --eoloured,
rooskleurig Look jig.j; to tn.
ke -aanl
ope
n)rde
rtha
veom
ns;in
(bJ
r) -,volge
ns
den
o
os
e
r,
de
beurt; in
eoloured views, de dingen r.kleurig
inzien,zieookroseate,rosy,spectacle'
,
volgorde;to retire in (by) -,aan de
--cut,a1s rozetgesl'
epen;- diam ond,
beurt,van aftreding zijn,periodiek
rozet-,roosjessteen;- lake(madder),
(volgensden rooster) aftreden; the
nextin -,devolgende naarrangorde;
rozenlak; - knot (scheepv.), Turkse
- number, volgnllm mer; zie ook
knoop; -like, r.achtig; - nursery,
r.nkwekerij; - oil, r.nolie; --pink,
crop c).
rose'
2 red, rozerood; - tree, roze- rotative,zierotatory.
strulk; - water, r.n-water; - wood, rotatory, (rondldraai
end, (rondlwenter.n-,palissanderhout.
lend,roierend;afwisselend;- motion,
roseatw rooskleurigLookjig.);volrozen; draaiende beweging; zl'c ook curto take a - view of,zie rosy.
rent :).
rosettw rozet.
rotw by -,m achinaal,in de sleur.
ros
in znw., (vioollhar.sf;
(scheepv.j har- rotor aph, rotogravure.
puis;- oil,harsolie'
cf
v.,harsen,met rotor,rotor.
h.bestri
jken.
rotteny(verlrot,vergaan,verteerd'
,bedorven; verdorven; Lgemeenz.j berosiness,rooskleurigheid (ook /fg.).
roerd;--ripw beul.
s;--stone, tripel:
rosiny, harsachtig.
rosolio, posoglio: fijne likeur, l'ozenpolijstaarde.
rottenness. rotheid.
brandewi
jn.
roster,rooster,lijst,dienstrooster;the rouble, roebel.
m agazines are cireulated on a - rouge, rouge, rood blanketsel; rood
poetspoeder.
system,menlaatde tijdschriften circuleren volgens rooster.
rough c)adJ'
.,ruw,grof(ookfig.);onafrosy, rooskleurig Look jig.); rozen...; gewerkt, onbewerkt; oneffen; onr things are taking on a - eom plexiom
slepen'
, hal'd, streng'
, ongepeld (v.
het begint er rooskleurig uit te zien;
rijst); onstuimig, guur; wrang (v.

roughen
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roundabout

wijn enz.h
,;globaal; zieook roughly; roulette, raadje f
&voor graveerwerk en
in - aeeordanee with,ten naastetn)
perforatie).
bi
jovereenstemmend met;- balance round tz)c#j.,rond;oprecht,openhartig,
rond;zieookroundlyàa - dozen,een
Lboekh.j,ruwe balans;- book,kladboek; - caleulation, globale berekerond (ookLgoed)doziln;in -figures,
ning, overslag'
, - coat, eerste kalkin r.e som m en? rond, globaal; the
profitfor 1936 in - figureswas...,de
laag, vgl.N-cast (#); - e10th, ruw
laken'
, - coal,schachtkolen;- eopy,
winst over 1936 bedroeg rOnd...; hand,r.schrift;- lot (X?zzdr.)?veelklad;- diamond,ruwediamant Look
voud van 100 aandelen; (in) jig.j; - draft, sketch, translation,
etc..ruwte)ontwerp (klad,concept), numbers,(in)r.e getallen,(in)afgeschets, vertaling enz.'
: - handling
r
ondecijfers;(in)a -sum?(in)eenr.e
som ;a - sum ,ook:een fllnkesom ;(usage),ruwebehandellng;-passage
tour(trip,voyage),r.reis,finz.Amer.)
(sea),stormachtige reis (zee);to be
heen- en terugreis;- turn Ltechn.j,
having a -time,een moeilijken (harrond-? hele slag; --berried eoffee,
den)tijd hebben;zieverderd,
b;zieook
r.bonlgekoffie;--headedholt(screw),
estimate /) en rice.
kopbout(-schroef);--house(scheepv.j,
b)inznw.
,
o
ne
f
f
e
n
t
e
r
r
e
i
n
;
r
uwe
ka
nt
;
he;-,in het ruwe;gl
dekhut, cam pagne.
metn)
obaal(genoin ruwen (onbewerkten)staat; b)bl
jw.,rond;in hetr.,rondom (ook:about);alI-,ziea1lc);- about,ook:
throu6h - and smooth,door dik en
langseen om weg,zieook roundabout;
dun, ln voor- en tegenspoed.
c) ww., ruw maken; r. bewerken; r. zie ook bring bj,circleww.,come :),
a),show ca),e.a.
be
kappen;- itfgemeenz.j,zichbehel- get :),go J,
pen, er doorheen slaan,het uithou- c)voorz.,rond,(
rondlom,om ...heen;
den; het hard te verantwoorden
hebben;- out,uitstippelen,ruw ont-

- t
he table, om de tafel;to travel the world, om de wereld reizen.

d)znw.
,bol;kring,cirkel,rondte,bocht;
werpen (schetsen).
kringloop; omm egang,ronde,route;
dj samenst., --and-ready, ruw, grof,
om trek; routine; rondreis, uit- en
goed om zich m ede te behelpen;ongegeneerd;--and-tum blw in hetwild,
thuisreis;sport (v.ladder);the daily
verward,door elkander,zonder orde
> de dagelijkse routine (taak);the
news goes the -,het nieuws doet de
of regel; -east,znf
z,
'
.,beraping,ruwe
nde;to make (go) one's -s, de r.
pleisterltalk; c#j., grof, onbewerkt; ro
doen;to m ake the - of, rond-,doorberaapt; (/ïg.) onafgewerkt'
, ww., ga
an,-lopen ;thetravellersaremaking
berapen'
, ruw schetsen (ontwerpen);
- -hew, r
uw behouwen;ruw schetsen
the - oftheireustomers(areontheir
-s
), de reizigers gaan hun klanten
(ontwerpen);--hewn (/ïg.),ruw,grof
rond;to eharter a ship on the -,een
Look v.zaken);onbehouwen;zie ook
schip voor de rondreis charteren;
polish fcm.; -shod, scherp gezet,be-sm an, loopknecht.
slagen (v.paard);toride-shod over,
v64
7., rond maken (
worden), (zich)
met voeten treden (v.rechten,be- c)rçonde
n; afronden; om zeilen, varen
ginselen enz.); --wrought,grof bewerkt.
(gaan)om ;- (of1),afronden fookjig.,
v.zin,carrière enz.),afmaken,volroughen,ruw maken (worden).
tooien; offupwards (downwards),
roughish,wat ruw (grof).
naarboven (beneden)afronden (tot,
roughly,ruw,enz.,zierough c);in het
ruwe, globaal, ten naastetn) bij; to); - o1f either way (either one
way or the other), naar boven of
(caleulating,taking it) -, ruw berenaar beneden a.;-ing olf,afronding;
kend,globaalberekend (genomen);- on a person fgemeenz.j,zich tegen
(speakmg),globaalgenomen;zieook
iem and keren; iem and verklikken;
handle #).
- t
o (scheepv.j,bi
jdraaien.
roughness,ruwheid,enz.,zierough c).
roundabout,wijdlopig,omslachtig,om
rouleau, (geldlrolletje;1.
01.

rub
rounding
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de zaak heendraaiend; een om weg rove Iœm.,(omlzwervell;b
)tg.)afdwalen; - about, rondzwerven; vormend;(by a) - way, (langs een)
(through), af-,doorzwerven; znw.,
Om Weg.
zwerftocht.
rounding, (aflronding,enz.,zie round rove
11 +f
Jz., Voorspinnen; ZnW.n VO0rc); fscheepv.jbocht.
roundish, rondachtig.
spinselfook.
.roving).
roundly, rond; ronduit, botweg, onbe- roveIII. L
techn.j,onde
rlegschijfje2-ring.
.
wim peld;duchtig,fllnk.
row 1,ri
J;huizenril;ta4.zn,
cr.lverdleping;

roundness, rondheid; (aflgerondheid;
oprecht-,openhartigheid.
roup (Schotl.jww.,veilen;znw.,veiling.
rouse1, (oplwekken (ook jig.; tot,to;
uit, outof, from), wakker maken
(schudden),w.worden Look: - up),
gaande maken; - in (out, up)
Lscheepv.j, (met alle macht)halen
(trekken);zie ook suspicion;rousing
(gemeenz.j. kolossaal, ontzaglijk,
reu zen....
rouseII,zouten (v.haringen enz.).
POUSBK, opwekker, enz., zie rouse I;
(gemeenz-,Amer.jietsbuitengewoons,
kolossaals;kolossale leugen.
roust, - out (zd!#.),zie rout.
rout,(omlwroeten (-woelen);- (about),
(rondlsnuffelen (-wroeten);- among
(in)papers,in papieren snuffelen;out,voor den dag halen,opsnuffelen,
snorren,-scharrelen fook:- uq).
route znw.,route,weg,traject;rels;to
lorward by this -. langs dezen weg
verzenden;fzzœ. (fnz.drzzer.l,(langs
een bepaalden weg)(verlzenden;zie
ook routing.
routi(
ne,
- sleur;routine,ervarenheid;the
praetiee)isthat...,degewoonte
(gewone gang van zaken)zs, dat...;
office-,(hetgewone,algemene)kantoorwerk, kantoorpracti
jk; in the
usual-,opdegewonewijze,langsden
gewonen (usantiëlen)weg;a eopy of
which you have no doubt reeeived in
theusual-,waarvan u op degewone
(gebruikeli
jke)wijze cople zult hebben ontvangen; - letters, routinebrieven,geregeldvoorkomende(soort
van)brieven;- task(duties),routinewerk;the- work,hetgewone(lopende) werk.
routing, (het voorschrijven van de) te
volgen route;verzending (langs bepaalder.);fgemeenz.jul
ueconomische
we
r
kwi
j
z
e.
routinist,sleurm ens,-werker.

a hard - to hoe (X?zzdr.),een hele
karwei'
,to hoeone'sown - t.
z1.?zzdr-l,
zijn eigen zaakjesopknappen;in a -,
op een rij'in -s, op (in,aan)ri
jen.
row 11 ww-, roeien; (voortlroeien; against,oproeien tegen;zieookstream
znœ.; -ting) boat, roeiboot; znw.,
roeitochtje.
row III Lgemeenz.j znw.,ruzie,herrie,
standje,kabaal;to getinto(kick up,
make) a -,herrir krijgen (maken);
e m aken; herrie
WW.
,ndaa
aken.
(scha
eenl)smtandl
rOW er, roeier.

royalI adj.,koninklijk,vorstelijk Look
jig.j;- deeree,koninklijk besluit;Duteh Air Lines, K.e Luchtvaartmaatschappij (K.L.M .); - Duteh

Com pany for the W orking of Petroleum W ells in the Netherlands

Indiesfafgek.:- Duteh), K.e Nederlandsche Maatschappi
jtotExploitatie van Petroleumbronnen in N ed.lndië (,,lfoninklijke''); - Exehange,
LondenseBeurs;- M ailSteam Paeket
Com pany,K.eN ed.Paketvaartmaat-

schappij;- lolio(oetavo),grootfolio
(octavo);- paper,royaalpapier,-formaat (2i' x 19- v. schrijf-, 25''x
20//v.drukpapier);the-road,dek.e
(royale, brede) weg;zie ook assent
ZnW.,demeslle, SPOOCII; ZnW., zf& Paper.

royal 11 fscheepv.) adj., - mast, sail,
stay, yard, bovenbramstenq, -zeil,
stag,-ra;znw.,zie'w m ast,sall,stay.
royalty,royalty:aandeelin deopbrengst

(bij exploitatie van mijn of bron,
gebruik vaneenoctrooi);honorarium
(v.schrijver,perexemplaar;vgl.copy
fee); (government) -, cijns (Ned.Ind.j; paid-up (running) -, ineens
(periodiek) betaalde royalty.
rub ww., (in-? af-, op-, uitlwrijven;
boenen;wrigven,schuren (langs);one's eyes. zich de ogen uitwrijven

rubber
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(ook jig.j;- one's hands,zich ih de
handenwrijven;-alongton,through),
voortsukkelen, -scharrelen, er doorscharrelen; - away, wegwri
jven;
(doen)uitslijten;- down, afwrijven,
schuren;-in,inwrijven; - itin (gcmeenz.j,hetiemandinpeperen,onder
den neuswrijven,ertelkensweder op
hameren;- off,(er)afwrijven,uitwiss
eng
' (aflslijten,afgeven'
, - out,uitwrilven2 -wissen, doorhalen; these
-

spots wxll easily - out,deze vlekken

laten zich gemakkelijk wegwri
jven'
,
theywillmanageto -through,zijzullen er zich we1doorheen slaan'
, - to
powder!totpoederwrijven;- up,Opwrijven;(/fg.)Opfrissen,ophalen;-up
a person's m emors iem ands geheugen opfrissen;-stone?wrijf-,schuursteen'
,znw.,(het)wrljven;wrijving;
moeilijkheid,onaangenaamheid;hatelijkheid, steek; to give it a (--up,-down), het wat opwri
jven;
there's the - !, daar zit de kneep !
.
rubber znw.,wrijver,polijster,schuurder' slijpsteen, slijp-, schuurmachine;wrijflap,-borstel;grove badhanddoek; rubber'
, ook.
. gum miband;-s(inz.Amer.),overschoenen;
(gemeenz.),zie - shares; zie ook indiarubber; - companj,rubbermaatschappi
j; --dressed lmen, r.linnen,
m et r.geprepareerd linnen; - estate
(plantation), r.plantage; - goods,

ruffle

breukstenen;- culm,gruiskolcn (tot
+ 32 mm);- culm eoke,parelcokes.
rubelitw rood toermalijn.
rubieelle,spinel (robijn).
rubiginous, roestkleurig.
rubricznw.,rubriek,opschrift.titele.d.

(rood gemerkt,geschreven,gedrukt);
adj.,-(aI),rood gemerkt enz.
rubricate,roodmerken (schrijven,drukken),rubriceren.
rubrieation,(het)rood merken,enz.,zie
rubricate.

ruby znw., robijn; r.rood, -kleurig;
lettertype (51/apunt,Amer.31/ap.);
adJ'
., r.rood; ww., r.rood kleuren.
ruehw ruchb.

ruck 1,hoop,massa;the (eommon) -,
de grote hoop.
ruck 11 f
zzçfz.,kreukelen,rim pelen,plooi-

en (gew.:- up);znw.,kreukel,rim-

pel, plooi.
rueklw zie ruck 1l.
rud, zie ruddle.

rudder, roer (sckeepv.en jig.),r.blad,
stuur;- brake,r.vang;- chain,zorgketting;- coat,broeking van het r.;
- head, r.
koning; - hole,hennegat;

indicator,r.verklikker;-line,r.lijn;
pendant,zorglijn;- pintle,r.haak;
- post,r.steven;- taeklw stuurtalie;

-

-

trunk, hennegatskoker.

rudderless,zonderroer(stuur)Lookjig.j.
ruddle znw., roodaarde, roodsel; f
zzf4,.,
roodkrijten.
.,rossig,rood;f
z7m.,r.m aken
gum m iwaren'
, - shares, r.aandelen; ruddy adJ'
- sponge, gum m ispons; - stam p,
(
wor
de
n)
.
gummi-, r.stempel; (jig., gemeenz.) rude, ruw , grof; prim itief.,ruw, onbezonder overleg (mechanisch) ver- werkt; grof, lomp, onbeleefd, ongeleende goedkeuring of m achtiging;
manierd (tegen, to); hard, streng;
zie ook awaken.
tape,gummiband (isolatie);-tree, rude
ness,ruwheid,enz.,zie rude.
r.boom ; - tyre, gum mi-, r.band
im ent, -s,grond-,eerste beginselen,
(-wiel);ww.,metr.bekleden (over- rud
rudim enta.
trekken).
rubberize, door een rubberlaag water- rudim ental, rudlm entary, aanVangS...y
elementair;a rudim entary knowledge
dicht maken (v.stof).
of: een elem entaire kennis van; ruhbish,puin,afbraak;uitschot,afval;
rom m el, bocht, prullengoed; onzin,

pmneiples, zie rudim ents.

,berouwen,betreuren;they will- it,
klets;to talk (a lotof) -,onzin uit- ruehe
t zal hun berouwen; - a bargaim
kram en; zie ook riddance; - shoot,
vuilniskoker.

rouwkoop hebben; - bargaim rouw-

rubbishy,volpuin (afval);prullig,lorrig. rufkoop.
f, geplooide kraag;cache-pot.
rubble, puin,steenslag, -gruis; breuk-,
natuursteen.

ruhbly,puinachtig;vol (bestaande uit)

ruffle ww.,kreukelen,fromm elen;in de

warbrengen;(zich)plooien,rimpelen,
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ruling
Pu#
lubberen; verstoord m aken, versto(governing) @@*: voorschriften tot regeling van...; zie ook exception,
ren,ergeren;znm.,rim peling, plooi;

kraag,strook,jabot;(zd!#.)beroering, golden,standing c).
onrust; ergernis.
ca)metvoorz.enverbind.,aecordingto -,
volgensdenregel'
,by -,volgensden r.;
rug, reisdeken;.kleedje (voor haard
m achinaal'
,by - and Iine,met passer
enz-).
rugged, ruig, ruw ; oneffen, hobbelig;
en liniaal (jfg.); in -, volgens het
hard, zwaar (v. taak enz.
); grof, reglem ent',out of -, niet reglemenlomp ; onwelluidend, stotend; hard,
tair,tegen den regel in;tow ork to -,
streng, nors.
lijdelijk verzetplegen (v.arbeiders);
ruin znw.,val,ondergang,verderf,verunder British onder Engelse heerschappiji''untlertheRule''quotations,
nietiging;ruïne,puinthoop)Look/fg.);
noteringen van fondsen verhandeld
(/fg.)wrak;-s,ruïne,bouwval,overdooreen(tijdelijk)insolventbeurslid';
blijfselen Look jig.j; on the verge
withln the -s, overeenkom stig het
(brink) of > aan den rand van den
ondergang (afgrond);he (that) has
reglement;- ofaetionygedragslijn;been the - ofus,hij(dat)isonzeo. ofthree,regelvan drieén;- ofthumb,
geweest;thismeant - to hisbusiness,
practische regel (methode),de pracdit betekende de o.zijner zaak;to
tijk; --of-thumb (by - of thumb),
save lrom -,van den o.redden;to be
practisch,op de practijk (ervaring)
gegr6nd (det theoretisch of weten(
l
i
e
)
i
n
-(
s
)
,
i
n
pui
n
l
i
gge
n;
t
o
br
i
ng
to -,to bring - on,ruïneren,tegronde
schappelijk,onnauwkeurig);ook:pririchten;to run to -, zich in het verm itief; --of-thumb policy, lukrake
derf storten, zijn o.tegemoetgaan; gedragslijn.
l&'f
<z., verwoesten, vernielen, in puin bjf
cfc., regeren,heersen (over, over);
besturen, het bewind voeren over
(doen)storten;ruïneren,in het verderfstorten,tegronde richten (
(ook: over);beheersen,bedwingen;
gaan);
- oneself, zich ruïneren (te gronde
(gerechtelijk of van overheidswege)
beslissen. bepalen'
, liniëren; zie ook
richten).
ruination,ondergang,verderf;- priew
ruling; to be -d by,ook:zich laten
zie ruinous.
leiden (raden)door,zichrichtennaar;
ruinous, bouwvallig, vervallen; ruïnethe eonditionsruling there,de aldaar
heçrsendeomstandigheden;thepriees
r
e
nd,
ve
r
de
r
f
e
l
i
j
k;
(
-l
y
l
ow)
p
r
i
e
e
,
afbraak-,zwaar verlies-gevende,ruïruling at present, de tegenw oordige
neuze prijs;- terms,ruïneuze voor(huidige, thans geldendç) prijzen;
waarden;this proved .
- to, ook: dit
priees - higher (lower,firm),de p.
bleek noodlottig voor.
zijn hoger (lager, vast); ruhber -s
rulec1)znw.,regel;orde;regel,gebruik, high, rubber noteert hoog; - out,
usance; bewind,bestuur, heerschapuitsluiten, -schakelen; X steel had
pij,régime;duimstok,liniaal;Ldrukk.j to be -d out (of eonsideration),
ehidly on the seore ofprice, X -staal
zethaak; (jur.),zie ruling znœ.; -s
kon nietin aanm erking kom en,voor(and regulations),reglementten),bepalingen,voorschriften;asa -,in den
namelijk wegensden pri
js;- out ol
order, buiten de orde verklaren;zie
regel?doorgaans;set(hard and Jast,
east-tron) -, vaste (strenge) regel, ook court (!u)cn roast znw.
w aarvan nimm er wordt afgeweken; ruler, bestuurder, regeerder, heerser
this is the - and not the exeeption,
(over,of);liniaal.
dit is r. en geen uitzondering; to rulershi
p,heerschappij,regering.
lay down a (hard and fast) -, rulingadj.,(overlheersend;-idea(prineen (vasten, bepaalden, strengen) eiple),leidendte)gedachte(beginsel);
r. vaststellen; to m ake it a
zie ook feature znœ.'
,znw.,liniëring,
zich tot r.stellen, als principe aanl
i
ni
at
uur
;
(
j
ur
.
)
be
s
l
i
s
sing,uitspraak;
nemen...;to ObSeKve a -, 0en r. in
- maehine(manufactory),linieermaachtnemen (nakomen);-sregulating
chine (-inrichting);- pen,trekpen.
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rum 1, rum ;- shrub, r.-punch,

a eontraet .ning with, een COn-

rum 11 (gemeenz.),vreemd,raar,gek.

tract hebben lopen m et; things
must - theireoursw de zaken moeten
haarloop hebben;the waggons - the
distanee of 100 miles in o
e hours, de
wagons leggen den afstand van 100

rum ble ww.,rom melen,dreunen;znw.,
gerom m el,gedreun.

ruminate, herkauwen; (fig.) peinzen,
(naldenken (over, over, ahout, of,
mijlin 5 uuraf;theinterest-sfrom
on)
;Lzeld.joverdenken.
rumm age ww., doorsnuffelen,-zoeken;
Juiy 1,derentelooptvan 1 Juliaf;
herewasa heavy sea -ning,erstond
visiteren (v. schip, door douane); t
een zware zee; - in washing, in de
overhoop halen (ookl- about);snufwas döörlopen;the engine ean be felen (in, tussen, among); - out
de m otor kan op ben(up),opschommelen,-snorren;znw., on gasoline,the
steam ers are -ning
zine lopen;
rommel;gesnuffel,doorzoekinglvisitatie; - sale, uitverkoop,oprulming
regularly, de boten varen geregeld;
(v. restanten onopgevraagde voorzieookknotznm.,risk:),riotznœ.e.a.
werpen enz.).
ca)metadj.enbl
jw.,-elose(hard),dicht
op
de
hi
e
l
e
n
z
itten (ookjig.)èwehave
Pummep, roenaer (groot drinkglas).
rumm y, rum achtig.
i
t
e
l
os
e
,
wi
j zi
jn er nog Juist aan
ontsnapt; the production -s this
rumourznw.,gerucht,praatjets);there
c
l
os
e
, de p.kom t zeer
isa-,the-zsafloat(abroad,eurrent), fiyure yery
the- is(-sare)eireuluing,the(a)dlcht blj dit cijfer; - free Ltechn.j,
goes(runs),- hasitthat...,hetgevrijlopen; (scheepv.j vöör den wind
lopen; - high, hoog zijn (staan)(v.
ruchtgaat.dat...;false (unfounded)
prijzen,koersen);prices- higher,de
-s,valseg.n;tospread(eireulate)a-,
een g. verspreiden (uitstrooien);to
prijzen (koersen)stijgen;expedations
ran high, de verw achtingen waren
starta -,een g.lanceren;togohy -s,
hoog gestem d; - low, op-, uitgeput
op
g.
a
f
ga
an;
f
'
ç
/
f
z
J
.
,
(
bi
j
g.
)
ve
r
s
pr
e
l
den,
ult-,rondstrooien;it is -ed that,het
raken (v. voorraad), zie ook short
g.gaat dat,naarverluidt...;he is -ed
c1); laag zijn (staan) (v. prijzen,
to be...,naarverluidtishij,hetheet
koersen); zie ook aground, ashore,
dat hij
dry c) adJ'.,home c),e.a.
rumple znw., kreuk,vouw;f
ca)verbind.,- about,rondlopen;zieook
'
f
z
f
c
.
.
,
(
ve
r
l
run-about; - across, tegen het li
jf
kreuktellen,rim pelen, vouwen, verlopen.toevallig ontmoeten; - after,
from melen.
rum-tum,sculler(soort roeiboot).
nalopen (ook fig.);mueh - after,erg
gezocht (gewild,in trek);- against,
run c1)ww.,lopen;een loopti
jd hebben
van; in om loop, gangbaar, geldig
aanlopen tegen;(gericht)zijn tegen;
- away, weglopen; doorslaan (v.
zijn; in (door) elkander lopen (v.
kleuren);vloeien (v.inkt);schiften
machine); - away with, weglopen
m et? zich laten medeslepen door,al
(v.melk);aflopen (v.kaars);dienst
doen,varen (v.schip);vloeien,strote llchtvaardig aannemen (v.denkm en, uitlopeng lekken;sm elten; 1obeeldenz.);verslinden;hehaslethis
pe
n, luiden (v. tekst); meedoen, feelings - away with him, hij heeft
zigh door zijn gevoelenslaten mededingen;laten lopen (v.trein, boot
enz.);laten oplopen (v.rekeningen); slepen;zieook tonguezzzœ.;theworklatsn schieten, vieren (v. touw); in& expenses - away with theprofits,
deexploitatiekostenslokken degehele
dri
lven (v.zaak)?exploiteren; (laten)
winstop;- before,vöörzijn,vooruitlopen (v.machlne enz.); verbreken
lopen;- down,vallen (v.getij);af(v. blokkade); smokkelen (fnz. v.
drank);zie ook running;the billhas
lopen (v. uurwerk); op-, uitgeput
stilltwo months to > de wisselloopt
raken (v. voorraad), opraken (v.
nog (vervalt eerst over) twes maanelectr.batterij e.d.); achteruitgaan,
den; to keep a business -ning, een
vervallen; opsnorren;uitputten (v.
zaak aan den gang houden; to have
onderwerp);drukken (v.prijzen);af-
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breken,afkam m en; qscheepv.j overzeilen; - down the eoast, de kust
afvaren; - in, binnenlopen, -varen;

Ldrukk.)inlopen;Lgemeenz.jeven aanlopen(bij,to);-intto)debt,schuldten)
m aken; - into eaeh other, elkander aanrijden (-varen);door (in)elkande
rlopen,vervloeien (v.kleuren);
- i
nto five editions,vijf oplagen beleven; the letter has - intb som e
length, de brief is nogallang geworden;it will - you into heavy losses,
het zal u op zware verliezen kom en
te staan; - into millions, in de
millioenen lopen; - into evil praetièes, tot kwade prakti
jken V ervallen; - into a ship, op een schip

lopen;zie ook book c), expence c),
extreme bj, figure c), port lJ,); o
ff, weglopen; (laten) weglopen,
-vl
oeien;wegvoeren;aflopen,vervallen (v.wissel,polisenz.);aframmelen;
op papier gooien, uit de m ouw
schudden; fdrukk.jafdraaien; trekken(v.copieën,metcopieermachine);
- o1f readily,grif van de hand gaan;
zie ook m ine 11 znw.,rail 1,sm ooth

c);- 9n, doorlopen,-varen, VOOrtgaan; verlopen (v. tijd); Ldrukk.)
(laten) döörlopen (niet inlopen);
aanvaren, stoten op; - on a bank,
een bank bestorm en; zie ook mw
upon; - out, ten einde lopen, af-

lopen (v. termijn, contract); opraken (v. voorraad); (er) uitlopen;
uitlopen, lekken, ,,zaaien''; (laten)
aflopen,-rollen (v.kabel,klosenz.);
uitbrengen (v.boot); Ldrukk.jlaten
uitlopen; - out of eash, goods, ete.,
door ZiJ'n contanten, goederen enz.

heenraken,zieookstock l1cu);-over,
overlopen (v. vloeistof); (vluchtig)
döörlopen,-zien,nagaan (v.rekening
enz.),nogeensnagaan;overrijden;through,lopen door;dö6rvloeien (v.
inkt);er doorbrengen (v.geld,erfenis); doorhalen; - through five
e
ditions,zie 'w into;zie ook pen lc);
- t
o,oplopen tot,belopen,bereiken;
t
o
e
r
eikend zijn voor,toelaten;itwill
- t
o eightpages,het zal (wel)acht
bladzijden beslaan;it willnot - to
that,zo hoog (duur) komt het niet,
zo ver gaat het niet;m y m oney does

ru n
not- to it,zo verrei
ktmijn geld niet,
mijn middelen laten hetniettoe;- to

eoverLbeurst.),verkochteaandelenwederterugkopen;- to earth,tepakken
krijgen,opsnorren;zie ook extreme
bj,ruin znw., Nvaste c); - together,
door (
in)elkanderlopen (vloeien);up, (laten) oplopen (tot, to); op-,
samentellen; opdrijven (v. prijzen),
opjagen (v.inzetop veiling);(oplhijsen (v.vlag);optrekken (v.muur),
haajtig (oplbouwen;- up an aeeount
(a bi11)(with a person),(bijiemand)
op rekening (crediet)kopen;- up an
aeeount,to Ietan :.- up,to sufleran

a. to - up, een rekening laten op-

l
open;-upbills(debts),ook:schulden
m aken; - up against, aanlopen,
rijden tegen;tegen hetli
jflopen;up in thewash?bijhetwassen krimPen;- IIP@X,Zte'w 0n;lopen Over(V.
gesprek);zich bezighouden met (v.
qedachten?geest);-uponby,gezocht
(ln trek)blj;-with,samengaan met;
het eens zijn met;zie ook llare.
btznw.,loop,richting,beloop,verloo
(tot
p,
;
tceloop;ertsader;vrije toegang
oî)à vrije beschikking (over, of);
-

tralect, afgelegde afstand; uitgestrektheid, lengte, stuk;slag, type,
soort; serie, reeks, periode; gang,

vaart; grote vraag (naar, on),
succes, loop;stormloop, ''run'' (op
bank); ''run'': afstookperiode (bIJ
raffinage);tzl??zer.lladder (in kous);
a50ft-ofpipw eenlengtepijpleiding
van 50 voet;the - ofthe m a.
rket is
againstus, het vel'
loop der m arkt is
in ons nadeel'
,the book has a eonsiderable -,erisgrote vraag naarhet
boek;to have a good - ofeustom ers,
een goedbeklante zaak hebben; to

havea(good)-forone*smoney,waar
voorzijn geld krijgen;there wasa (upl
b
on the Bank, de Bank werd
estorm d; to engage hy the Lscheepv.),voor één enkele reis aannemen;in thelozlg -,op den (langen)
duul';to have(place) on the -,in de
vaart hebben (stellen) (v.schepen);
out of the eom m ou -, niet,gewoon;
throughout the - of the exhibition,
zolang de tentoonstelling duurt;Zte
ook lllck.
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rust

c)ad)'.,gesmokkeldll
'n.
z.v.drankh
,;afge- ruee,list,ktlnstgreep.
I znw.,bies;notworth a-!geenlor
klaard (v. boter); gesmolten (v. rush
metaal);- man Ischeepv.j,deserteur. waard; - bottom
(seat), stoelmat,
mattenzitting'
,- -bottomed(-seated),
run-about,lifthtwagentje'
,kleine,lichte
met matten zitting'
, -lighh nachtauto b
look'
.- ear).
pitje,-kaars(ookjig.j;- mat,biezen
rundlw sport,spijl (zc!tf.);rondsel.
mat;ww.,matten (v.stoelen);met
runw spaak;sport (v.ladder);at the
biezen bestrooien.
lowest(topmoqt)-oftheladder(/fg.), rus
h 11a)WW.,(vool'
tlsnellen,stormen.
op de laagste (hoogste)sportvan de
Jagefl; losstornaen op, bestorm en,
ladder.
overrompelen (ook fig.);(inz.z4mdr.)
runnel, beekje;goot.
st m aken met;overllaast afdoen;
rullner, loper, bode (v. bank enz.), haa
haa
s
ig gaan of brengen,snel(verl(#v?dr.)reizigel',klantenaanbrenger, voert
%
(naar,to); overijld tewerk
remisier'
, (tafellloper; mantel (v. gaanen(ook
:- matters);(gemeenz.jaftakel);snelzeile*;schuifknoop.-ring;
zetten'
,Irefuse(am notgoinw donot
klimboon;zie ook bean;--up, opjawant)to be-ed,iklaatmijnietoverj veiling).
ger (bi
ijlen; - at, aan-,losstormen op; runnet, zle rennet.
forward,zie '
w off;ook.
.sneldoorzenrunnixlgc)ad)'
.,lopend (ookv.rekening, den; - intto)
.
,
bi
nne
ns
tormen,-stuicontract,polis,Orders,waarde,schulven;- into, dooroverijling brengen
den,rente,verplichtingen,uitgaven),
tot;zich hals overkop begeven 1
.n;doorlopend, achtefeenvolgend'
, loop
f..., driJ
'f...; strekkend (v.
..., schui

into extrem es, van het ene tl1
-t,erst,e
in het andere vervallen;- into print,

voet,meter);indevaart;fourtl
.mes-,
(maardadelijk,overijld)naardepen
vierm aalachtereen;for live days -,
gr
ijpen (publicvren);- off,snel(haaskijfdagen achtereen;zieook runc1); tig) ver-,afzenden'
.- on,voortsnel- but
ton (knot,hiteh),schllifknoop
len,-ijlen: - through,er doorjagen
(scheepv.j; a, commentary, lopende
d
(v.wetsontwerpenz.);snel doorzencommentaarfop,on);- days(hours),
en;- to, zieconclusion;- up priees
achtereenvolgende dagen (uren); tz1.
zrzcr.),de pri
jzen opjagen.
hand,lopend scltèift; - title? kolom- b4z
nw.
,
va
ar
t
,
ha
as
t;bestorming,stormtitel'
,zie ook number c1),rlgging 1, loop (ook /!
k
.
;
op,on,upon), toeroyalty; --down elause, aanvaringsloop,stroom ,vloed;overweldigende
clausule, ,,inclusief aanvaringsschavraag (naar,ïor,on);-forgol4.gold
de''tib zeeverzekeringspolis).
-,zie gold rush;to m akea - for,los:àznw.,(het)lopen,enz..zl.
e run aï); stol'men op; stormlopen om;(fnz.
loop; lirst -(s), vöorloop;to m ake
Amer. uft#r.:) - ofhusiness(work,
(take up) the - (
.
jig.),den pasaanorders),zie pressure'
,-hours(time),
geven,deleiding nemen;tobein(out
spitsuren,uren van degrootste drukof) the - (gemeenz.j, (geen) kans
te;- order,spoedbestelling'
, - work,
hebben,(niet)inaanmerklng komen;
haastwerk.
to put out of the -! van de baan

knikkeren'
,- powersirechtom treinen

rushy,vol biezen'
,biezen...,biesachtig.

cxhui
e)
. uin; soort appel;
t,
e laten lopen op de lijnen van eert r
rus
usk,
setbe
zs
nf
z.,tt
rj
oo
dbr
andere spoorwegmaatschappij.
gelooid leder; ad)'
., roodbruin; van
rupee,ropij(Eng.-lnd.mllnt);-paper, gelooid leder.
zie enfaced paper.
Russia (leather),juchtleder.
tznw.,roest (ook in planten);(/'
k.)
ruptureznw.,breukLookjig.j,schellring, rus
verroesting,achteruitgang;freefrom
verbreking'
,f
Jz$c., (verlbreken fook
jig.j,(doen)barsten,bersten.
-,
--lree,r-vrij;--eoloured,r.kl
,eurig;
--eaten, eaten away by -. verroest,
rural,landelijk;- bank,boerenbank'
,door r. verteerd'
, --inhibiting, r.distriet (area), plattelandsstreek; werend;- inhibitor,r.werend middel'
,
resident,'plattelandsbewoner.

rus/e
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--proof,r.vrij;ww-,(doen)(verlroesten I
book jig.j,roestig worden.
rus
tie adj
.(
bzeld.j, zie rural; boers;
rustiek'
, znw.,landm an, boer.

safe
geven; verslaan, kloppen; -ed, gezakt; in z.ken; -ing. zakken-, paklinnen.

sacker,zakkenvulinrichting.

rustinesg! roestigheid.
saered,heilig Look jig.j;- from,gevrijrustle(vw.,ritselen,ruisen;znw.,geritsel,
waard voor.
geruis.
saerifice znw.,offer,opoffering;to falla
- to, het s
steel, Zle
lachtoffer worden van;to
rustless, zonder roest;
stainless.
m akea - ofathing,ietsopofferen;at
rusty 1, roestig, verroest (
ook /:
'
g.); a -,m etenigeopoffering;m etverlies;
.
roestig (v. planten); roestkleurig;
to sellat a a, met verlies (beneden
Freneh
inkoopprijs)verkopen;atany -,wat
rood,vaal (v.klederen);his z
het ook koste;atthe - o1,ten koste
has 4ot rather -, hij heeft iin F.
verleerd,magzijnF.welwatophalen.
(met opoffering)van;- sale,opruirusty Il, garstig.
ming beneden inkoopprijs;çp#c.,(op)rut ZN,W7., wagenspoor; spoor, groef,
of
feren (aan,to),prijsgeven,er aan
/
geven; - oneself, zich opofferen; voo
r; b
jig.j sleur,routine;to move
along the old -,de oude sleurvolgen;
som ething on,iets laten vallen op;to get into a -,tots.vervallen;çf'fzz.,
elearness to spaee, de duideli
jkheid
- ted, m et sporen enz.
aan de plaatsruim te opofferen.
ruthless, m eedogenloos, onmeedogend. sad)droevig,treurig (ook/fg.
),jammer-

l
ljk,somber;donker(v.kleur);to be
ly in want (need) ofrerg verlegen
zijn om;to be -ly outin one'sealeulation, zich lelijk in zijn berekening
vergissen;zie ook case llc),earnest
znw.,work:1),e.a.;-iron,strijkbout.
sadden,bedroeven,sombermaken (worden); donker maken (worden) (v.
sable,sabeldier;s.bont,Lookl- lur).
kleur).
sabot,klomp.
s
a
ddl
eznw.,zadel;schraag,stut;(geol.)
sabotageznw.,sabotage;ww.,zieratten.
zadel; to put the - on the wrong
rutty,volsporen (groeven,voren).

rye, rogge; - bread, r.brood; - erop,
r.oogst; - flour, r.bloem ; - grass,
Engels raaigras; - m eal, r.m eel; sharps, r.voedermeel.

sabulosity,zandigheid.
sabulous, zandig, zand....
saceharate,suikerzuur zout.
saceharie aeid, suikerztlur.
sacehariferous,suikerhoudend.
eaeeharify, in suiker omzetten, versuikeren.
saeeharim eter,saccharim eter.

horse, den verkeerde beschuldigen;
in the - (/ïg.), in den zadel; bag, z.zak,-tas; - e10th, z.kleed; -

gimth,z.riem ;- horse,rijpaard;œw'.s
zadelen;- a person with,- som ething
(uplon a person, iemand met iets
bezwaren (opschepen);tobe-d with,
opgescheept zijn (blijven zitten, in
s
aecharinte),saccharine.
zlln maagzitten)met;- oneselfwithr
saeeharine,suikerachtig,-houdend,suiop zich laden.
ker....
saddler,zadelmaker;(Xmdr.),ziesaddle
saeeharomzeter,saccharonaeter.
horse.
saceharose,saccharose.
saddlers zadelmakeri
j;z.makersartikesachetysachet.
len, z.werk.
adness, droefheid, enz., zie sad.
saekznw.,(groteengrove)zak (vaakals s
inhoudsmaat);to get(give)the-,de safe 1,brandkast,kluis;provisie-,vliebonskrijgen(geven);zieooklootznœ.; genkast (ook:meat -).
-c10th, z.kenlinnen; in -c10th and safe11c)veil
ig,behouden;goed en wel
(ook:- andsound);betrouwbaar,verashes,lnz.enas;-coat(suit)lXzzzcr.l,
trouwd, solide; zeker, verzekerd;
c
olbertl-costuum);-ful,z.vol;-hire,
z.kenhuur; ww., zakken: in zakken
t
o arrive -(Iy), goed (behollden)
aankom en; we m ay -ly say,one is
doen;(gepzeenz.)opstrijken;de bons

saleguard
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saillng

perlectly ,
w in saying...,wij kunnen saffron zzz$ç'., saffraan;adj-,s-ltleurig,
(men kan)gerustzeggen ...;youare
geel;f
'
çr
fzz-,saffranen.
perlectly - in doing business with saffrony, saffraanachtig,-kleurig.
that firm ,u kuntm etallegerustheid sag f
cfc.,(zcl#.doen)ver-,doorzakken,
zaken met die firm a doen; he is doorbuigen, zakken, slap hangen,
to eom w itis - to happen,ziesure;to
doorhangen (ook:- down);inzinken,
eonsider one - for f 1000, iem and
dalen (v. markt, prijzen); (/fg.)
goed achten voor f 1000; - lrom ,
verflauwen;- (toleeward)Lscheepv.j,
beveiligd tegen,gevrijwaard voor;to
(naarlij)afdrijven'
,znw.,door-,verrender - from , beveiligen tegen; zakking'
,doorhanging;inzinking,daintto)portsin behoudpn haven;tobe
ling;Lscheepv.jafdrilving.
- with a person,bijiemand in goede sagaeious, scherpzinnig, schrander.
sagaeity, scherpzinnig-, schranderheid.
handen zijn.
b)metznw., arrival,goede(behouden) sageIadj-,wijsLvaak iron.);znw-,wijze
aankomst; - eonduet,vri
jgeleide;(vaak iron.).
eustody, (verzekerde) bewaring,be- sage II, salie.
waargeving;in - custody, in bewa- sago,sago;- flour(powder),s.
meel.
ring(bewaargeving);-deposit,(brand- said, (the) -, (bovenlgenoemd, voorvrije) kluis (inrichting),safe-inrich- meld,bedoeld;zie verder say c1).
ting;-depositbox?safetloket);toput sailc)znw.,zeil;zeilen;z.schip;z.tocht;
in - hands,in veillge handen stellen;
(molenlwiek;afleetof20-,een vloot
- l
nvtgtaent, veilige (solide)beleg- van 20 z.n (bodems);a ten days'ging;(h1) -keepinw (in)(verzekerde, from Plym outh,tien dagen varen van
veilige) bewarlng; in order to be
P.;(in)full-,metvollez.n Lookjig.);
on the - side, zekerheidshalve, om
to get - on,z.m aken;to hoist -, de
het zekere voor het onzekere te nez.n hijsen;tolower(strike)-s,dez.n
men,zie ook err'zie ook card c).
strijken;to make -, z.maken,z.n
safeguard znw., bescherm ing, beveilibijzetten;to set (make) -,onder z.
ging,waarborg;baanschuiver;(zc!#.)
gaan,koersen (naar,lor);to take in
= safe conduct;to take -s,voorzor(shorten) -,z.verminderen,(het)z.
gen nemen;asa further- against,ter
inbinden;(/fg.)(wat)inbinden;under
naeerdere vri
-, onder z.;zie ook clap fcf
Jz., flow
j
wa
r
i
ng
t
e
ge
n;
ww.
,
beschermen, beveiligen, waarborgen,
ww.,pack on,presslq)en è1),e.a.;
vrijwaren (tegen, against: from);
boat (.d.rzzer.), zie sailing vessel;
- e1
0th,z.doek;- loft,z.m akerswerk- one'sinterests,voor
z
i
j
n
(
l
ema
nds
)
belangen waken; ing, protectie
plaats; -m aker, z.m aker; twine,
(door beschermende rechten); -ing
Z.garen; -yard,ra.
duties,zie protective duties.
b4ww.,zeilen;varen; stevenen; uitzeisafeness,veiligheid,enz.?ziesafe lIc). len,-lopen,(aflvaren,vertrekken (ook
safety, veilig-, zekerheld, bewaring,
v.stoom schepen en passagiers'
,van,
behoud; for -'s sakw veiligheids, bestufrom; naar, for); bevaren'
halve; in -, in veiligheid; - apparen; zie ook sailing, - every Sea,
alle zeeën bevaren; the goods -ed
r
at
us
(
a
pq
l
i
a
ne
e
)
,
v.
s
i
nr
i
c
ht
i
ng;
belt, reddlnggordel; zie ook buoy
yesterday (from Bristol),degoederen
znm.;- brake,v.s-,noodrem ; - lund,
zijn gisteren (van B.) verscheept;
- up to X, de rivier opvaren tot X ;
waarborgfonds;-fuseLelectr.t,smeltzekering, loodveiligheid; - lamp,
zie ook wind lca).
v.slamp; - lock, v.sslot; m ateh, sail
er, zeiler, zeilschip; a goo; (fast;
Zweedse lucifer'
, - pin, v.s-speld; poor,bad) -,een goed (snel;slecht)
razor, v.sscheermes; - rules, V .Svarend schip.
voor
schriften; - valve, v.sklep Look sai
ling J,)znw.,(het)zeilen,enz.,ziesail
@
bj; afvaart (van,from ;naar,for);
/
L
#.
)
.
saffxan, saffiaan, maroki
vaarbeurt; -s, ook: vertrekkende
jnleder.
safllower,saffloer:
-

-

bastaardsaffraan.

schepen;eireular -, het volgen der
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sale
grote ci
rkelroute;plane-,hetvaqn
ola - (attherate)ol...per annum,

volgensdeplattekaart,(/#.)= plam

-,watvan een leien daklegaat;so
vaneenleiendakje(voordenwind,a1s
vanzelf);datw hours,ol-,zieb);11st
(sehedule)of-s,zie- list;to ship by
the 11st avallable -, per eerste gelegenheid verzenden;c#j.,zeilend,stomend; - goods,zeilende (stomende)
goederen,zieook- terms (:).
bjsamenst.,- I/oat,zeilboot;- eard,zie
1aralIwasplain -,totzoverp ng alles

-

list;- date,afvaart-,vertrekdatum ;
laeilities. scheepsgelegpnheden;

hours, vertrekuren; - hs
*t, lijst
@Pders
aan
V an af
vaa
ten,
af
rtt
li
st;
(ins
trruet
ions
)vaa
, ins
rjuc
ties

den gezagvoerder;- ship,zeilschip;telegram, telegrafisch bericht van
afvaart, a.telegram ; to sell on -

terms, zeilend (stomend) verkopen;
- vessel,zeilschip,-vaartuig;zieook
trim c).
sailless, zonder zeilen.
sailor,matrooslzeeman;- (hat),matelothoed; -s# hom e, zeem anshuis,
tehuis voor zeelieden.
sake.for the - o1,terwille van;1or the
m ere - of ...m
* g, alleçn m aar om ...;

foryour-,om uwentwil;forb0th(all)
our -s,om onsbeidertallerlwil;for
the- of eom pleteness.volledigheidshalve;for the - of good order,voor
de goede orde;zieook convenience

een s. ontvangen (hebben, genieten)van ...per jaar; the - earn-

ed, het verdiende s.; stating required,m etopgavevan verlangd s.;

zie ook object llc);- adjustment,
s.correctie; - eut? eut in -, s.verlyging,-verm inderlng;recom m endations for - inereasew voorstellen
tots.verhoging;- reeom mendations,
s.voorstellen;- scale, s.schaal, -regeling; - sheet, s.staat; to be on

the X Co.'g - sheet,betaald (bezoldigd) worden door (in dienst zijn
van)de X Mij;ww.,salariëren,bezoldigen;the best-salarietlpositions,
de best betaalde betrekkingen.

sale c)verkoop,afzet,debiet;oplage;
verkoping (ookl-s),veiling;-s,ook:
omzet;''Sales'',Verkooprekening (in
het grootboek);eontractol-,(verlkoopcontract;koopacte(v.goederen);
dayof-.verkoopdag;deedof-,(verlkoopaçte;term sof-,v.voorwaarden;
t
hearhc
-lehAs(linds)no -here,there
is no - 1or it, dit artikel gaat hier
niet;the (day's) -s totalled ..., de
omzet (ter beurze) bedroeg...;the
a
rtieleeommands(finds,meetswlth)
a ready -, het artikel vindt gereden afzet,gaat vlot van de hand,
heeft een goed debiet;to eonclude

(effeet)a -, een vlrkoop tot stand
brengen;zie ook bzll Ica),note ca),
e.a.
è),regularity,e.a.
sAke,saké.saki,Japans rijstebier.
bjmetadj-,annual-,jaarlijkse opruisal (in samenst.), zout;- ammoniaw
ming (uitverkoop);auctlon -,veiling;
brisk -,gerede aftrek,snelle om zet;
salmiak;- volatilervlugzout.
salability, verkoopbaarheld, enz., zie
eash -,verkoop àcontant;clearance
salable.
-,opruimingsultverkoop;eompulsory
salable, verkoop-, verhandelbaar, cou(
emergency, foreed?judidal) -, gerant, gangbaar; - value, verkoopdwongen (executorlale)verkoop,zie
w aarde.
ook gxecution en c);eredit -,v.op
salad, salade: sla;- oil, slaolie.
credlet;lree -,vri
jwilligeverkoping;
salary znw.,salaris.bezoldiging;fixed -,
vastsalaris;on full-,whllstretaining
One'g ey met behoud van s.;initial
omme
-,e)aanvangs-s.; rise
(e
inc
reasne
e,ing)
advanc

of (in) -,- inerease,s.verhoging;reduetionin (01)
-,s.vermindering,-vlrlaging;zieook
- cut; seale ol salamew zie - scale;
t
he - attached (alfixed)thereto,het
daaraan verbonden s.;to be in reeeipt

Engels Handelswoordenboek

inseription -, zie - by tender; Iarge
-, grote omzet; lim ited -, beperkte

omzet; open -, blanco v.; qublie
-s (openbare) verkoping, velling;
ready -, zie c); removal -, uitverkoop wegens verplajtsing der
zaak;they are a slow -,zlJgaan niet
goed (van dehand),zijn nietgewild,
zie ook c); small -,geringe omzet;
sole o alleen-v.;stock-takm g -,ba18

saleahillty
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salt
lansopruim ing, inventariseringsuit- salily, in zout Omzetten, m et z. verbinden.
verkoop;voluntaq -,vrijwilligev.;
winding-up -, liquldatie-uitverkoop; salina, zoutpan; z.bron, -m eer;
zie ook arrival en private.
ziederij.

c)metvoorz.en verbind.,for-,tekoop;
todisplay(expose)for-,tekoop aanbieden (zetten), uitstallen;to keep
1or -,te koop hebben;to offerfor -,
tek.(aanlbieden;toputupfor(to)-,
t
e k.aanbieden (zetten), in veiling
brengen; of easy -, licht verkoopbaar,gewild;to bequiek (dull,slow.
heavy)of-,goed (slechtjtraag)van
de hand gaan;on -,te koop, voorradig,verkrijgbaar;on - everywhere,
overal verkrijgbaar; zie ook return
b14;-byaudion,veiling;-byprivate
eontraet,zieprivate;- by (orderof)
the Court, executoriale verkoop; by description,v.op beschrijving;by sample, v. op m onster; - by
tender (entry), (v.bij)inschrijving;
- on (a) eommission (basis), v.in
com m issie.
d)samenst-, eontraet, (verlkoopcon-

sal
ine adj-,zoutthoudend),zoutachtig,
zout...; - brook, z.beek; - deposit,
z.neerslag; znw., zie salina.

salinity, zoutheid; zoutgehalte (ooà'
.
der ee of -).
salinom eter, salinometer:zoutm eter.
''Sallies'' aandelen South African
Land and Exploration Co.

sallyznw.,uitvalLookjig.j;sprong (/fg.);
(geestige)inval;œf
.
fz.,een uitvaldoen
Look:- out),tevoorschijn springen;forth (off,out),erop uittrekken.
salmagundi(jig.j,mengelmoes,ratjetoe.
salmon znw.,zalm;z.kleur;-t-lcolour
(-ed),z.kleurtig);- fishery (fishing),
z.visserij; - trout, z.forel;adJ'.,z.kleurig.
salm onet,zie sam let.
saloon, zaal; salon (v.hotel, kapper
enz.);ta4.rzzcr.lsalon,ontvangkamer;

Lscheepv.jgrote kajuit;ta4.r?zcr.ltapPerij;ook = - cartiage);- car,luxe
auto;ook = - earriage, salonrijtuig
(spoorw'
t;- deek (:c#.),salondek;sales'
,-priee,uitverkoopprljs;veiling- passenger (sc#.), passagier eerste
prijs;- ringykoperskring bijveiling'
, klasse; - steamer,salonboot.
- room , zie salesi'- warrant,voorlo- sal
tJ,)znw-,zoutLookjig.j;-sfgemeenz.j,
counter, toonbank;
tract;
expenses, veilingkosten, vendugel:-note,zie
den;- linw reclam e-artikel'

pige ceel;zie verder sales.
saleability,zie salability.
saleable,zie salable.

sales, - hook,verkoopboek;- deyart-

m ent, v.afdeling; - ledgep deblteuren-grootboek;- letter,reclamebrief;
-m an,

verkoper(reizend ofin zaak);

winkelier'
, agent, tussenpersoon;
- m anagèr, chef der verkoopafde-

ling,verkoopleider;(good)-manship,
verkoopkunst,-kracht;ookkverkoopbaarheid;- note,sluitnota;- room ,
verkoop-, veilinglokaal; toon-,m onster-, stalenkamer; -wom an, ver-

Engels z.; ook = sm elling -s; ook
handelsben.çoor:ew cellar;grain of-,

z.korrel;to takewith a c ain of-,cum

grano salis nemen;spiritsof -,geest
Van Z.; (SIIaPSP -, grof Z.; fom mon

(eulinary,kitehen) -,keuken-z.;mine
ral (roek) -.mijn-,klip-,steen-z.;
sm elling -s, reukzout;table -, tafelz.;tobeworth (to earn)one's-.zijn
loon (den kost)waard zijn;nottobe
worth (earn) one's-,ook:geen knip
voorden neus waard zijn;in -,ingezouten, gepekeld; zie ook Attic,
Epsom , Glauber,volatile.

b)adj.,zout, zilttig);gezouten; (fig.)
gezouten,gekruid;gepeperd (v.rekening); - butter, gezouten boter; salienee, salieney, (het) (uitlspringen, water,zie dj.
enz.,zie salient.
c) ww.,zouten,inzouten fookjig.j;pesalient, springend; (voorluitspringend, kelen; (/fg.) kruiden;peperen (v.restekend;in het oog springend, opkeni
ng); -ed,ook:gehard,immu.
un;
-e4 and dried,drooggezouten,zieook
koopster (in zaak).

salicyl, salicyl.
salieylie acid, salicylzuur.

-

vallend,treffend;zie ook feature zrtw.
salilerous, zouthoudend.

dry-salt;-ed m eat,pekelvlees; -ing
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salter

tuh, pekelvat; (gemeertz. uitdr.:)
the books, de balans flatteren ; m ine, een mi
jn rijker doen schijnen
dan zijisdoorervreemd erts enz.in
te brengen; - down (away) money
(stoeks),geld (voorraden) oppotten,
-zouten.
djsamenst.,- hox,zie- cellar'
,- cake,
zoutkorst;- cellar, z.vaatje;- eod,
zoutevis;- dutp z.accijns;- fish!zie
- cod;ook.
.zeevls;- gauge,ziesallnometer'
,- glaze, z.glazuur (v.aardewerk);- holder,zie'
w cellar;- junk
(horse) (
.
scheepv.j, pekelvlees'
, -,
m aker, z.zieder; m arsh,z.m oeras,
-tu1*n. - mine z.mi
jn'- pan,z.pan;
- pit, z.groeve;- refinery,z.raffinaderij;- solution,z.oplossing;-spoon,
z.
lepeltje; - sprinkler, z-strooier;water,znw.,z.water;adJ'.,z.waterk..,
brak,zilt'- well,z.e bron; - works,

z.ziederij,keet.
salter, (inlzouter;zoutzieder;z.handelaar; ook = drysalter.
saltery,zoutziederi
j,-keet;z.tuin.
O ltiness,zouttachtlig-,zolxtheid.
saltish, zoutachtig, zoutig, zilt, brak.
s
altless,ongezouten,zouteloosLookjig.).
saltly,zoutachtig.
saltness,zoutheid.
saltpetre,salpeter;- rotjpoes:s.uitslag
OP m uren.
salty,zouttachtlig,ziltlig).
salubrious, gezond, heilzaam (inz.V.

sanzple
vervangt gebroken glas binnen een
etm aal, waarbi
jde ouderuiten het

eigendom der maatschappijworden;
- agreemaent, appllanees, eom pany,
loss, operations, plant, steam er, bergingsaccoord, -toestellen, -m aat-

schappi
j, -verlies (-schade), -werk,

- m at
eriaal,-vaartuig;ww.,ziesalveII.
salvation, redding; to be the - of, de

redding (hetbehoud)zijn van.
salve1znw.,zalf,balsem ;(jig.jbalsem ,
pleister;ww.,insmeren,-zalven;(jig.j
een pleister leggen op.
salve II, bergen (scheepv.),redden
goederen bijbrand enz.).
salver,(metalen)presenteerblad.
sal
vor (scheepv.j,berger;bergingsvaartuig.
sam e, zelfde,gel
ijke;de-,hetzelve;alI
the -, precies hetzelfde, eender;alI
(
just) the -, toch,niettemin, niettegenstaande dat,evengoed,hoe dan
ook;itisïalI(just)the - tome,hetis
mijhetzelfde(om heteven);muehthe
-, vrijwel hetzelfde; when they
reeeive - (veroud.ojgemeenz.),wanneer zi
j die (deze, dat) ontvangen
(vormell
jk of /'
ur.: the -);to the extent, in gelijke mate;to.eome to
the - thing, op hetzelfde neerkomen;zie ook one b) en time ca).
same
ness,gelijk-,eenvormigheid'
,eentonigheid.
samel,ongaar (v.baksteen).
samlet,jonge zalm.

klimaat,lucht).
salubrity,gezond-,heilzaamheid (fnz.,v. sam pan, sam pan: klein Chinees Of
Japans vaartuig.
klimaat,lucht).
salutary, heilzaam ,weldadig; - lesson samphire, zeevenkel.
(warninw effect),heilzameles(waar- sampl
staaeltc
je,
,)z
pr
nw.
oeve
,mons
;a r
te
ange
r,staal; fjig-j
schuwing,invloed).
(set.line)
salutation, groet,begroeting.
of -S. een -s
st,
elm.
(ss
ertir
eekke
)mon
nst
(st
ee
rke
s;n)
to;
salutatorp begroetings....
draw (take)
to extract-slrom somepackages,m .s
salute(vw.,(belgroeten;- with,begroeuit enige collitrekken;to suhm it-s,
ten met (ook jig.);znw.,groet,begroeting.
m .s inzenden (voorleggen); - of no
value, m . zonder waarde;sale by -,
salutiferous (zcf#.),heilzaam.
verkoop op m .;to buy from -, op m .
salvablw teredden;Lscheepv.)bergbaar.
salvageznw.,berging(scheepv.),redding
kopen;to sellon (by) -,op m.verkopen;to beinferiorto (tofallshort
(v.goederenbijbrandenz.);bergloon
Look:- charge,money);(het)gebgrofthe) -,nietvolgens(slechterdan)
gene, geredde; the insuranee office
het m.zijn; to be superior to -,
replaeesbroken glasswithin 24 hours,
beter zijn dan hetm.;to be (eome)
the - becom ing the property of the
up to, to be equal(aecording) to,
Offiee, de assurantiemaatschappij
to answer (eonform, eorrespond) to
.

sampler
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- volgensm.zijn,aanhet.m.beantwoorden.
ca)metc#j.,average(bulk,falr)-,doorsneem onster;buying -,koop-,bestelm .; eounter -, contra-m .; free -,
gratis m .;outturn -, uitval-m .;purehase -, zie buying -; quality -,

kwaliteits-m.; quotation (tender) -.
offerte-m .:reference -,l'
eferte-,contra-m .; shipping
uitval-, verschepings-, aflaad-, expeditie-m .;
standard -, standaard-m .;travelling

(travellers') -s, reis-m .s; trial -,
proef-m .;type -, type-m .
b4 œœ., bemonsteren,monsterzenden
van (aan, to); monsters nemen
(trekken)van (uit);keuren.proeven;
leren kennen (bijondervinding);als
voorbeeld dienen van; zie ook
sampling; -(l olfer, bem onsterde
offerte;the goods - out quite satislactorily! de getrokken monsters

sanguine

tionneren,zijn goedkeurinq hechten
aan, bekrachtigen; sanctlonneren,
waarborgen (v.uitvoering ener wet,
doorsanctiesofbeloningen);-aeompoeition, een accoord hom ologeren.
sand c) znm.,zand; z.bank;z.grond;
(geol.j laag;-s, z.tkorrels);z.bank;
strand; a rope of -, een zw akke
(losse)band ffig.j;builton - (Jfg.),op
z. gebouwd; mœ., zanden, met z.
bestrooien (bedekken);met z.(verlmengen (vervalsen);metz.schuren;
(doen)verzande
n z(o
oà:- up)
.
andzak'
, - hank,
bj,
ScFn,
dnll-, bag,
z-bank,-plaat; - bar,baar,drempel
Lscheepv-);- hed,z-bedding;--blast,
znw-,z.straal;z.straalapparaat;œœ.,
m et den z-straal bewerken; - box,
z-strooier; z.bak; - e10th, schuurlinnen; - eel, sm elt, z.aal; - leaf,

z.blad (tabak);--limebrickts),kalk-

zandsteen;- paper,znœ.,hchuurpa-

pier; ww., met schuurpapler schu(genomen proef) vallen (valt) zeer
ren;- plt,z.groeve;- pump,z.pomp;
-stone, z.steen; - stratum , z.laag.
c) samenst.,- assortment,zie- collection; - bag,monsterzaktje);- hale, sandal znw., sandaal; schoenriempje;
m .-, proefbaal; - book, m .-, stalenww.,met riempjets)vastmaken.
boek; - bottlw proefflestje); - box, sandaltwood),sandelhout.
m .doos; - eard, m .-, staalkaart; - sandarae,sandarak (hars).
easw m .-,proefkist;- eolleetion,m .- sander,zandstrooier.
collectie; - eopy, proefnum m er; - sandprs,zi
e sandallwood).
hole,ziesam pling;- lot,zie- parcel; gand*
m ess,zandterligheid.
- order, zie trial order; - paekage, sandiver,glasgal.
wieh znœ.,sandwich;ook = --m an,
m .collo;- paeket,m.pakje;- pareel, sand
sandwichman:m an m etreclam ebord
m .partij,-zending;to sendhy - pogt,
voor en achter; - hoard, bord van
als m .v'
erzenden;- room, m .kam er;
- t
sandwichm an; fVfP., tussen twee anim m.busje,-blik.
dere dingen plaatsen, leggen,schuisam pler,m onstertrekker,m .chef;steekhevel.
ven enz.çook:- in;tussen,betweem
sam pling, monstertrekking; - holw
in between); to be -ed between ...,
monstrr-,steekgat;-order,m .briefje, precies liggen (opgesloten zitten)
machtzging tot m.trekking.
tussen Look jig.t.
sandy, zandig, zand..., zanderig; goed uit.

sanative,geneeskrachtig,hellzaam ,geroad, zandweg; - soil, z.bodem ,
nezings....
-grond.
sanatorium ,sanatorium .
sanatory: zie sanative.
sane,gqzond (van geest);gezond,versanetion znœ., sanctie: goedkeuring,
standlg (v.inzicht,voorstel,critiek
bekrachtiging; sanctle: dwangm idenz.);on a - basis,op gezondebasis.

angaree (G .-Jn#.),kruidenwijn.
del,straf(maatregel) (ooà:punitive, s
vindlcatory -), beloning Look: re- gang-froid, sang-froid.koelbloedigheid.
muneratory -);homologatie Ljaill.j; sanguinec#j.,sanguinisch,volblordig,
gevoteerde uitgave; eeonom ie -s,
bloedrijk;(fig.)hoopvol,optimistlsch,
vo1 vertrouwen; to be - that ...,vol
econom ische sancties; zie ook overexpeaditure en overspend;œœ.,sancvertrouwen zijn (zich vleien met de
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hoop).dat...'
,wearenotvery - asto sappan wood, zie sapan wood.
the regultw wijhebben nietvellver- sapphle znw., saffier; s.blauw ; JdJ'.,
w achting van het resultaat; zt has
sueceeded beyond the m ost - expeetations,hetsucces heeft de stoutste
verwachtingen overtroffen; - of
sueeess, vol vertrouwen op succes;

saffieren, s.blauw.
sapphirinw saffierblauw.

znw.,roodkrijt'
,tekenin; in r.

eareasm , sarcasm e.

sanguineness, volbloedigheld, vertrouWeny enZ., Zie Sanguine adJ*.
zie sanitate.
sanily (ze!#.),
sanitarian adJ..,hygiënisch;znw.,hygiënist.
sanitary,sanitair,gezondheids...,hygiënisch; - articles, zie 'w w are;
authorlties, gezondheidsautoriteiten,
keurings-,g.sdienst;- board,g.sraad,
-com mi
ssie; - inspection, g.s.-, keuringsdienst.dienst van de voiksrg.,-

inspedor,ambtenaar(inspecteur)van

sappy,sappig,saprijk;spintig(v.hout).
sar,zeebrasem .
Saratoga ttrunkl,grote dameskoffer.
sareagtie,sarcastisch.
sareenet,zie sarsenet.
gardellw sardelle.
sardine,sardine.
sardonie,sardonisch.

sark Lschotl.),hemd.
sarsenet,sarsenettzijde),voeringtaf.
sash 1,sjerp.
saglli1znw., (schuiflraam ;zaagraam ;
- eord (line), raamkoord; door,
glazen deur; - weight, raam lood;
- windom schuifraam ; fçzf
&'.: van

den g.s-, keuringsdienst inspecteur
(schuiflramen (vensters)voorzlen.
van devolks-g.;- insllrance.verzeke- sagsafras,sassefrast
boom,-hout);- oil,
ring tegen invalitliteit en ziekte;
s.olie.
m easure,g.s-m aalregel:-regulations, satehel, (
schoolltas.
g.s-voorschriften,- towel,banddoek; gate: verzadigen, qververzadigen; - d
- warw sanitaire ttrtikelen.
wlth, oververzadlgd m et,beu V an .
sanitate (zef#.),assallleren, hygiënisch sateen, satinet.
satellite,satelliet,trawant.
inrichten,gezolldfer)maken.
sanitation,assainel'
ing,hygiënische ver- satiable (
ze!#.),verzadigbaar.
zorging,hygiën ,hygiënische inrich- satiate c#j., verzadigd, beu tvan,

ting,(hetnemenvan)h.emaatregelen.
sanity,gezondlleid (van geest),gezond
verstand.
sapznw.,(plantenlsap;spintthout)(ook:
- wood);(jig.jlevenssap,kracht;onderm i
jning'
,fcf
zz.,hetsap onttrekken
aan;hetspintverwijderen van;(/fg.)
ondermijnen, -graven, slopen.
sapan wood,sapanhout.
sapid,smakeli
jk (ook jig.v.stijlenz.).
sapida
lty,smakelijkheid Look jig.).
sapienee,wijsheid,vgl.sapiqnt.
sapient,wijs (zcI#.);waanwljs.
sapless,saploos (ook jig.j,(/ïg.)droog,
zonder pit.
sapling,jongeboom ;fjig.j(groen)jongm ens.
saponae
eous,zeepachtig,zeep....
, (/fg.)
zalvend.
saponlfiahle,verzeepbaar.
saponifieation,verzeping.

saponily,verzepen Ltrans.en intrans.j.

saponite, zeepsteen, saponiet.
sapor, smaak,geur.

with);w?
fz7.,zie sate.
satiation,(overlverzadiging.
satiety,(overlverzadigdheid,zatheid;to
-,tot beu wordens toe.
satin znw.,satijn;--finish (œœ.),satineren (v.metalen);- paper,satijn-,gesatineerd papier;- spar,atlasspaat;
- weave,s.blndinq Lweejmethode);wood, s.hout; ak., satijnen; ww.,
satineren.
s
a
t
inettte), satinet.
FatiefaetionA voldoening, genoegen, tevredenheld, ingenomenheid (over,
met,!t, with);genoegdoening, bevrrdiglng,satisfactie;to enter -,ter
gmffie aantekenen dat voldoening
ener vordering heeft plaatsgehad;to

Kiye (demand) -,voldoening geven
(elsen);to give -,to give one o to
m eet with one's -, voldoen,voldoening geven, naar genoegen zijn,
reden tot tevredenheid geven;to give
fomMlete(entire,full)-,algehelevOldoenlng geven; in - of, ter voldoe-
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saving

ning (kwi
jting)van;toone's -,naar
adj. (zcJ#.) = -d; diep (v. kleur).
genoegen;to our (their) mutual -, saturation, verzadiging,enz.,zie satutotwederzijdsg.;toturn outto one's
rate; - point, punt van v. (ook
-, tot iem ands tevredenheid uitvalbeurst.);to reach - point,verzadigd
geraken (
len;to the (full,entire,eomplete) ook jig.q.
of, tot (volle)tevredenheid van;to saueeznw.,saus;jus(ook fig-j;tabaksprove to the - of ..., ten genoegen
s
aus;(gemeenz.)brutaliteit;(garden)
van...bewijzen (aantonen);weheard
(.
4zrzdr.),groente;whatis -forthe
with great-...,wijhebben metzeer
goose is - for the gander, gelijke
veel voldoening vernom en...;zie ook
monniken, gelijke kappen; - boat
accord znw.
(tureen), sauskom; -pan, stoof-,
braad-, kookpan; ww., sausen,kruisatisfaetoriness,(het)voldoen,enz-,zie
satisfactory.
den (ook jig.j; sausen (v. tabak);
satisfaetory, voldoening gevend, vol(gemeenz.) brutaliseren.
doend,bevredigend,naar wens (ge- saucer,schoteltje,bordje.
noegen), de tevredenheid wegdra- sauey,brutaal; (gemeenz.)fijn,chic.
gend; to prove p to turn out satis- sauerkraut, zuurkool.
faetorily, bevredlgend (naar genoe- sausage, saucijs, worst; - grinder
gen)uitvallen,voldoen;- proof,vol(maehine), worstmolen (-machine);
doend bewijs.
- roll, saucijzebroodje.
Sauterne,.sauternet
satisfiable,te voldoen (bevredigen).
wijn).
e adJ.,wild,woest,barbaars;znw.,
satisfy, voldoen (aan),voldoening (be- savag
wilde, barbaar.
vrediging)geven,bevredigen;voldoening (genoegdoening) verschaffen; save 1,behouden,bew aren,redden,beverzadigen,stillen; af-,voldoen (v. hoeden (voor, from); (belsparen,
overhouden,overleggen;be-,uitspaschuld, vorderiny'); geruststellen;
verzekeren,overtulgen (van,of;dat,
ren,uitwinnen;(oplsparenLookl-up);
sparen,bezuinigen,zuinig zijn;zich
that);weerleggen (v. bezwaar); opdekken,een voorbeding maken; ook
heffen (v.twijfel);satisfied,voldaan,
= salve 11; zie ook saving; in this
teqreden (over,with, about);to be
way w e are -d the costofeollediom
satzsfied that .
.., overtuigd (verzehierdoorworden ons deinningskosten
kerd)zijn,dat...;hard(diffieult)to -,
bespaard;- a Iittlein earriage,ietsop
moeilijk te bevredigen (voldoen); de vrachtuitwinnen;to writehurriedoneself, zich overtuigen,zich zekerheid verschaffen (dat,that;van,om ly to - the post (gemeenz.t,haastig
schrijven om depostnog tehalen;trent,of);we trustyou wlllbe able
room (spaee,time,expense), plaats
t
o
Mr
X
t
hat
.
.
.
,
wi
j
ve
r
t
r
ouwe
n,
dat u den heer X ervan zultkunnen
(ruimte? tijd, kosten) besparen; from ruin,van den ondergang redden;
ovçrtuigen dat...; when all legal
elaims have been satisfied,nadat aan
zie ook appearance,face ca),harmallewetteli
jkeaansprakenisvoldaan; less,situation,trouble à).
- a requirement, aan een vereiste save II,behalve,ui
tgezonderd (ooklvoldoen; to be satisfied about, ookk
and except),behoudens (dat,that);
zekerheid hebben om trent;they are
(veroud.) tenzij; - errors, behoudensvergissingen;-for(asregards),
satisfie; with it, ook: zij nemen er
all- one,zie except voorz.en voegw.;
genoegen (stellen er zich tevreden)
zie ook aforesaid en saving voorz.
mede;zieook condition c1),demand
saveloy, cervelaatworst.
èa),expectation,obligation.
Sat
suma, - (ware), crème Japans saving adJ'.,reddend;veelgoedm akend;
aardewerk.
spaarzaam,zuinig (met,of);- elause
saturable,verzadigbaar.
(jur.), voorbehoudtsclausulei) with
a - clause, onder voorbeding; saturate flzm.,verzadigep (ook techn.en
ice, prijs welke de kosten dekt;
chem.j,drenken, doortrèkken (met, pr
with); -d steam,verzadigde stoom ; znw., redding, behoud; besparing.
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Say
geldbesparing'
, uitsparing; voorbe- Saxom
blue, Saksisch blauw ;
houd,uitzondering'
,zie ook savings;
poreelain, zie Dresden.

to effeeta -,besparing geven;(be)- saxony,fijn soortwoltstof).
sparen,uitwinnen'
,the-effectedin ..., say c1)ww.,zeggen;zegge;(letus) -,
stel,laat ons zeggen;zie ook said en
de
b.
(
ve
r
kr
e
ge
n)
op...; - in eoal,
kolenbesparing;- ofroom ,tim e,ete.,
saying;thatisto -,namelijk,datwil
zeggen; (of) althans,met dien verplaats-,tijdbesparingenz.;to effeeta
great - oftlmw veel tijd besparen; stande;in three weeks'time, that is
V0OrZ.n behoudens, behalve, uitgetb -,on Feb.1, binnen drie w eken,
zonderd.
namelijk op 1 Febr.;thatis -ing a
savingness,spaarzaamheid;zuinigheid.
great deal, dat zegt veel,dat is veel
gezegd;on page 30 it -s...,op pag.30
savings,(het)(oplgespaarde;spaarpenningen, -geld; (munieipal, Post Ofstaat(lezenwij)...;afterallissaidan4
done,perslotvan rekening alleswelf
i
ee
)
ba
nk,
(
s
t
ads
,
pos
t
l
s
paar
bank; - bank aecounts, spaarrekebeschouwd;no soonersaidthan done,
zo gezegd,zo gedaan; f 500, - five
ningen;- bank (passlbook, s.bankboekje; -s bank depositts), s.inleg
hundred pounds, f 500, zegge vijf(
-gingen);- Certificates,S.bewijzen; honderd pond; an am ount of, -,
- fund, s.
fonds.
f
1000,een bedrag van bijv.f 1000;
savory,bonenkruid.
for instanee *@*, stelbijvoorbeeld
savourznw.,smaak;smakelijkheid;bij(dat)...;there eannot be said to have
market,m en
smaak,tintje Look jig.); (/ïg.) reuk; been m ueh ehangein theve
kan niet zeggen,dat er elverandeww.,smaken,rieken (pdrou#.; naar,
of); een smaak (geur)geven (zeld.j; ring op de m arkt heeft plaats gehad;
they aresaidtopossess...,zijmoeten
of(/ïg.),rieken(zwemen)naar,doen
denken aan.
inhetbezitzijnvan...;itissaid,they
(people)- that...,menzegt,erwordt
savouriness, smakelijkheid, enZ., ZLd
savoury.
savourless,sm akeloos,flauw .

gezegd,er issprake van dat...;thisis
notto say that..., dit wilniet zeggen
dat....zieook die lI,least,m ean 111,
w ould e.a.

savoury, smakelijk, geurig; gekruid,
pikant;--odoured,smakelijk riekend.
Savtjy,savoyekool.
ca) verbïnd., to have nothinT (not a
word;little) to - against,nlets (weisaw c)znw.,zaag;band,bow,eircular,
eross-cut (whip), frame, fret
nig)te zeggen (aan temerken) hebben op (pers.oj zaakj; it -s much
(scroll), hack,hand,pit, rip,tenon
-, lint-, boog-,cirkel-,trek-, span-,
for,hetpleit (zeer)voor,hetgetuigt
figuur-, m etaal-, hand-, kraan-,
van; there is m ueh to be said in
schulp-, tapzaag; fzzf
zz., zagen, af-,
#avourofit(theseheme,ete.),ervalt
doorzagen;zich laten zagen;-n wood,
veelvoortezegqen;tohavesomething
gezaagd hout; - the logs into deals,
to-in it,erietsln (over)te!.hebben;
de blokken tot planken z.; - off,
this (the same) ean be said pf, dit
afzagen.
(hetzelfde)geldtvan;tq -nothingo1,
nog daargelaten,om nlet te spreken
b)samenst.,-bench,zaagbank;-blade,
z.blad;-bloek,z.blok;-buek tx?zzcr.l, van;zieookleast;hesyidtohim ...,hij
zie '
w horse; - eut, z.snede; -dust,
zeide(tot)hem ...;Iw*
Illhavenothing
to - to him, ik wi1niets met hem te
zaagsel,z.meel;- filw z.vijl;- framw
z.raam ;- handle,z.handvat;- horse,
m aken hebben;they have nothing to
to it,zijhebben er nietsm ede uit
z.
bok;
mi
l
l
,
ho
ut
z
ag
er
i
j
l
z.
mol
en;
- m iller,zie sawyer; - pzt, z.kuil;te staan.
s
et,zetijzervoorz.tanden,tandzetter; b)znw.,to havea (some;no)- in it(in
- t00t
h, z.tand; - wrest, zie - set;
the matter), er (n)iets in (over) te
zeggenhebben;tosay(have)one's-,
-yard,zagerij.
zeggen watm en op hethart hepft;to
sawyer,(houtlzager.
sax, punthouweel.
have the final (principal) - m the

sayette

760

matter,erhetlaatste (voornaamste)
woord in (te zeggen)hebben.
sayptte,sajet,wollen garen.
say
ing,(het)zeggen,gezegde,zegswijze,
spreekwoord;it goes without -, het
spreekt vanzelf...; - and doinp zeg-

gen en doen:thersisno - whatmay
happen,ervaltnlet te zeggen (men
weet nooit)wat er kan gebeuren.
seab, schurft (v. planten, schapen);
f
-4me
r.0/gemeenz.j,zieblackleg znw.
en f
'
f,œ.;black -, aardappelziekte.
seabhard,schede.
seabrous, netelig, licht aanstoot g0vend, scabreus.
sead, horsmakreel.
seaflold znw., steiger, stellage; ww.,
van een steiger voorzien, schragen.
seaffoldinp zie scaffold znœ.; steigerm ateriaal -werk,
seald. broexen, schroeien; m et hete
vloeistof of stoom branden;in heet

seandal
koop van effecten tegen verschillende
koersen, ten einde een gem iddelden

koers te verkrijgen; - division,
b)œœ.,finz.metladders)beklimmen,
overklim m en; op schaal bewerken
(
tekenen);graduëren;zieookscaling;
down (up),proportionçelverlagen
(verhogen);- down applieations,de
inschrijvingen (bij overtekende lening)reduceren.
scale III ZnW.,schaal (v.schaal
dier),
s.verdeling.

schilfer,schub; aanslag, ketelsteen;
a thiek
of rust, een dikke laag
roest; - hoard, spaan, plankje;

--wise, geschubd; dakpansgewijze;
ww., (aflschilferen fook: - of1),
schillen, ontschubben, pellen; afbikken, bikken (v. ketel); afbranden, uitvlammen (v. scheepshuid);
aanslag of ketelsteen vormen (op);
schilferen (fnfrcns.;ook:- 011).
water wassen, spoelen enz. (ook: - scalenw - triangle,ongelijkzijdigedriehoek.
out);totjuistbeneden hetkookpunt
scalinegs,schubbig-,schilferigheid.
ver
hi
t
t
e
n
(
v.
me
l
k
e
nz.
)
;
-i
ngt
ho
t
)
,
kokend heet.
zc)
ie; sçaladde
le buyi
(sbr
ell
ing)
sealing, II
r,stng
orm-,
andgealeIznw.,(weeg/schaal,balans;the-s
(scale
(a patr of -s),de (een)weegschaal, ladder.
balans;toturn (tip)the -,debalans seallion, sjalot.
doen doorslaan (ook /fg.),den door- seallop znw.,kamm ossel;schelp,s-rand,
slag geven; turn of the doorslag
s.werk Look: -ed work); œœ.,(uitlschulpen.
ge
(ook
wicji
ht
g.
);
jt
;he
ww., Wegen,halen (aan
paekage -s 100 1 ..het scaly, schubbig, geschubd; schilferig.
collo weegt(haalt)100 lb.;- beam, sealp,scalperen;(/fg.)afmaken;LAmer.
bjlanshefboom ;unster;- dlqeharge, 0/beurst.jdrukken (v.pri
jzen);goeultlevering (lossing) per gewlcht.
drren offondsen metuiterstgerlnge
seale11c)znw.:schaal;maatstaf:schaal, wlnst van de hand doen;delen (v.
graadverdellng;talstelsel fook:- ol
provisie).
notation);tarief;reeks;rang;- 1 to sealper, vgl.scalp.
5000, schaal 1 op 5000; to m ake scamp, afroffelen fook:- olf,over); small-- experim ents, proeven op
(one's)work,zijn werk afroffelen,er
kleine s. nemen; the soeial -, de
de hand mede lichten; -(e;) work,
knoeiwerk.
maatschappelijke ladder; on an inereasing -, in toenem ende m ate; on seam per 1, knoeier.
a large (small) -,op grote,ruime scamper II, hollen,draven, rennen; (kleine) s., in het groot (klein); through,doorvliegen (v.boek enz.),
production on a large -,ook:m assaafroffelen.
deslaan);
productie;on an enlarged(aredueed) scan.nauwkeurig opnemen (gana
nauwkeurig onderzoeken, -, uit-,opvergrote(verkleinde)s.;drawing
vorsen' we have -ne; the whole
(to draw)to -,tekening (tekenen)op
s.;to a - ol 1to 5000,op des.1:5000;
market,wijhebben de gehele markt
afgezocht.
-ofeharges(rates),tarief;-ofwages,
loon-s.; zie ook sliding; - buying scandal, aanstoot,ergernis;schandaal,
(sellihg) Lbeurst.j, successieve (verl- schande (voor, to); laster; -
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m ongep lasteraar,kwaadspreker;

mongering,kwaadsprekerij.
sea
ndalize 1,ergernis (aanstoot)geven,
belasteren,kwaadspreken van;to be
dat,zichergeren (gechoqueerd zijn)
Over.
seandalizeH (scheepv-t,innemen(v-zeil).
seandalous, schandelijk,ergerlij.
k; lasterlijk.
scandalousness, schandelijkheid, enZ.,
zie scandalous.
sea
nt adj@(pdrou#.),zie scanty;wlth suceess, m et gering succes; - of,

geent
ing! verspreiding Van alarm erende
berlchten.

scarl1,sjaal,sjerp;(herenldas;- pin,
das-, doekspeld.
scarf 11 znw.,las,lassing (v.hout of
leder ook: - joint; v. metaal ook:
- weld); ww., lassen, verscherven.
scarificatiom om werking, enz-, zie
scarify.
scarifier,mes-egge.

searify, omwerken (v. grond) m et de
mes-egge; kerven; (/ïg.) scherp hekelen, wonden.
spaarzaam bedeeld m et; ww. scarlet znw.,scharlaken (kl
eur,stof);
Lscheepv.j, schralen, krimpen (v.d. adJ'.,scharlakenrood;-bean(runner),
pronkboon.
wind);(ecrou#.)krap toemeten;bekrim pen;krap houden.
8farp,ZL&eSCaPP.
scantiness,schraalheid,enz.,ziescanty. scary, schrik-, vreesaanjagend; V erseantling,weinigje,stuktje);afmeting, schrikt,bang.
he ww. (ze!#.), schaden, deren;
mqat,kaliber;Lscheepv.jprofiel;balk scat
(mlnder dan 5' dik); staander, scathing,vernietigend,verpletterend
(v.critiek enz.);znw.(zc!#.),schade,
schraag (vooqvaten);(fJcrou#.)voorletsel; without -, -less, ongedeerd.
beeld, staaltle.
scanty, schraal, krap, karig, schaars, scatter, (zich)verstrooien,(
uit-,rondlspaarzaam, gering; - erop, schyale
strooien, (zich) verspreiden, uiteen
oogst;- population,dunnebevolklng;
(doen)gaan;verdrijven;den bodem
- prolits, schrale winst; - supply,
inslaan?verijdelen (v.hoop,plannen
geringe (onvoldoende)aanvoer(voore
nz.);zzeookscattering;-e4instanees
of, sporadische gevallen van; -ed
raad).
seapem ent, zie escapem ent.
(
about),verspreid, verstrooid; -ed
aIl over the place, over het gehele
sear,schram;litteken;(/fg.)smet,vlek.
terrein enz. verspreid; -ing, verscaree adj.,schaars; zeldzaam; bl
jw.
strooid,verspreid (liggend); yporaLveroud.ojzeldLj,ziescarcely.
seareely, nauwelljks, ternauwernood, seave
dijc
h; --braintet
l), warhoofdtlg).
nge,straatreinigen; vegen, opruibijna niet; - any, ever, ete., zie
hardly;Ineed - add...,ik behoefer
men,reinigen (v.straat,vuil enz.).
welnletaan toe te voegen...;thatean eeavenger,straatreiniger.
be right, dat kan toch niet juist searenginp seavengery, (straatlreinizi
jn;hehad -(- hadhe)...,when ..., seegne
lngt
sdlenst).
,toneel,tafereel,scherm (ookfig.j
nauwelijks (niet zodra) had hij...,
.;
of
scène;çjig.uf/#r.:)ehangeof-,vergcarepness,schaarsheid;zeldzaamheid.
andering van toneel (omgeving);to
lt the -,het t.verleggen;behind
scareity,schaarste,gebrek,tekort (aan, tshi
he -s,achter de scherm en;to arriv:
of);zeldzaamheld;- ofmoney,geldschaarste;zie ook labour c).
(appear, enter) on the -, ten t.e
seareçcf
,
c.,doenschrikken,verschrikken,
verschijnen; to disappear from (to
uit) the -,van het t.verdwijnen;
schrik aanjagen; - awap verjagen, tqhe
- of aetion, het toneel van de
afschrikken; znw., schrlk, panzek,
alarm ering, bericht enz. dat een
handeling (den strijd enz.).
paniek verwekt; -crow, vogelver- scenery,toneel
decoraties;(/#.)toneel;
natuurtafereel, landschap.
schrikkerLookjig.4;- heading (headline),sensationeel opschrift (in cou- scentww.,ruiken;(jfg.)deluchtkrijgen
vafl)ontdekken Look:- out); doorrant);-monger,alarmist,verspreider
van alarmerendeberichten;vm ongergèùren, parfumeren; rieken (naar,

scentless
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sehooner

of, ook /''
*
g.,
ï,
. znfc.,rcuktzin);rcuk, schem atic,schcmatisch.
geur,parfum ,reukwerk;spoor;flair, schematize,schem atiseren,schem atisch
voorstellen.
neus'' (voor, for); to get - of.
de lucht krijgen van; to follow up scheme znw. schema,ontwerp,schets;
diaqram ;plan,oogmerk,voornem en;
(losw recover)the-,hetspoorvolgen
intrlge; to eoneeive a -, een plan
(bijster zijn, weervinden); to put
(throw)offthe-,van hets.brengen; opvatten;to contrive (devise,form,
lay)a -,een p.vormen (ontwerpen);
on theright(wrong,afalse)-,op het
to design a new -, een nieuw p.
j
ui
s
t
e
(
ve
r
ke
e
r
de
,
e
e
n
val
s
)
s
.
;
t
o
p
ut
on the -,op hets.brengen;- bottle,
ontwerpen; to start (initiate, inaugur
ate)a -,eenp.op touw zetten;
reuk-,odeurflesje;- spray (fountain,
- ofar
rangem ent,regelingsplan;onts
q
ui
r
t
)
,
ode
ur
s
pui
tt
j
e
)
.
we
r
p
ac
coord;ww.,ontwerpen,berascentless,reukeloos.
seeptie,scepticus.
men (ook:-out);plannen maken (beseeytieal,sceptisch,twijfelzuchtig;scep- ramen);intrigeren;schemingts),getlsch gestemd (omtrent, ahout), intrigeer.
sehemer, plannenm aker, intrigant.
twijfelend (aan,of).
sceptieism,scepticisme,twijfelzucht. Schiedam , Schiedammer (jenever).
st, leisteen.
sceptre,schepter; to wield (sway) the sseehi
histose,leisteenachtig.
-, den s.voeren (zwaaien).
seheduleq)znw.,lijst,inventaris,tabel, seholar,scholierigeleerde;beursstudent.
Opgave, staat, formulier; schem a, seholarsehip, geleerdheid; studiebeurs.
rat
c
oos
ie;
ter;kl
bi
as
js
la
ege,
(v.
aanhangsel,specifi- school I c1) znw., school (ook jigtj,
belasting); (inz. leerschool; s.tgebouw, -lokaal); to
Amer.j dienstregeling (v. treinen, attend -, de s.bezoeken;to leave -,
de s.verlaten'
,on Ieaving -,bijhet
schepen); balans van insolventen
debiteur; Lsomsj hoofdsom fassur.); verlaten der s.;at -,op s.;to go to to...,s.('n de leer)gaan bij(fig.);to
t
o file (give in) one's -, zijn faillissem ent aangeven; aeeording to putto - to,in de school (leerjdoen
bij;zieook tale;- edition,s.uitgave;
ta1.rzzdr.l,zoals afgesproken (bepaald
-master, onderwijzer, s.meester;
enz.);ook = on - ta4r?zcr.l,(stipt)op
hoofdonderwijzer;- ship,opleidingstijd;the-sto the CompaniesAet,de
schip; - subjed, s.vak.
bijlagen totdewet Op de n.v.;- of
t adj., eommercial > handelseharees, kostentarief; - of priees, ca)scme
hool;eontinuation -,herhalings-s.;
prijslljst;at(to)- time,op den in de
+ m ulo-s.; elem entary -, lagere s.;
dienstregeling aangegeven tijd; op
advaneed elementary -,high-Fade-,
den vastgestelden tijd;to run to + m ulo-s.;high -,+ inrichtlng voor
time, (stlpt) op tijd binnen-, aankom en.
middelbaaronderwijs;primary -,zie
elem entary -'
, public -, ,,boarding
b)ww.,eenli
jstmaken van,tabellarisch
samenvatten (opgeven);inventarise- school'' ter opleiding voor univerren;aankondigen (v.vertrekdatum); siteit of staatsdienst; (Schotl. en
Amer.qopenbare,volks-s-;secondary
finz.Amer.)in deafvaartlijst(dienst-,m iddelbares.,hogereburgerschool;
regeling enz.)opnemen (vermelden);
(speeialized) trade -,professional-,
alsbijlagetoevoegen;-tltrain,trein
volgens dienstregeling; to be -d to

vak-s.; teehnieal -, technische s.;

vak-s.; am bachtsschool.
leaveon 15th May,(moeten)vertrekb) œœ.,leren, onderrichten,onderwijke
n
op
1
5
Me
i
(
v.
s
c
hi
p
c
t
r
e
i
n)
;
ar
e
as
zen, oefenen, scholen; seholing,
d for foot and m outh disease,gebieden afgesloten wegens m opd- en
(schoollonderricht; (/fg.) leerschool;
oefening; dressuur.
klauwzeer;-d to theCoppaniesAet,
a1s bijlagetn)gevoegd bn de wet op sehool1I, - (of lish),school (vissen);
de II.V.
ww.,scholen vormen (v.vissen).
schooner,schoener.
sehema (r?ze.:-ta),schema.

sehorl
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sehorl,schorl (mineraal).
seiagram, -graph, Röntgenfoto.
seiagraphy?schaduwprojectie;Röntgenfotografle.
seiamaehy, spiegelgevecht; (/fg.) vechten tegen windm olens.
seienee,wetenschap; (veroud.j kennis,
kunde;(natural) > de natuurwetenschaptpen).
sei
enter(jur.),voorbedachtelijk,bewust;
the act was done -, de handeling
geschiedde m et voordacht.

seiential,kundig;wetenschappelijk.
seientifiw wetenschappelijk; - management,w.ebedrijfsleiding.
seientist,geleerde,natuurfilosoof.
seilicet(ajgek.:seil.,sc.)(zd!#.),teweten,
namelijk.
sdntilla,vonkje,sprankje;(/fg.)greintje,zweem.
seintillate, vonkelen; (/'
k.) fonkelen,
flikkeren.
seintillation, vonkeling, enz.,zie scintillate.

'

seissel,metaalafsnijdselt?zzunfœ.l.
seission,deling,splijting,splitsing.
seissor, knippen,uit-,afknlppen (ook:
- out,off)à- up,instukken knippen.
scisscshaa
ors,r.(knlplschaar;a pair of -, een
.

seissure, spleet,scheur;scheuring.

s
eobs,schaafsel,vijlsel.
.
seoffznw.,(voorwerpvan)spot,bespotting,beschimping;f
d
fzf
,
c.,spotten (met,
at),schimpen (op,at)q- at the idea
of ...,lachen om het zdee
seoopznw.,schop,scheptemmer,-lepel);
hoosvat;spatel;schoep (v.waterrad);
(kaas-, appellboor; uitschepping,
scheq; (gemeenz.j buitenkansje,fortuintle;LAmer.0/gemeenz.)nieuwtje
dat andere courant nog niet heeft;
with a (at,in one) -,in e'én schep;net.schepnet;baggerbeugel;- wheel,
scheprad; ww., ultscheppen, -hozen
Lookl - out, up);uithollen Look: out);(
gemeenz.)binnenhalen,opstrijken (gef
&z.:- up);een vlieg afvyngen,
deloefafsteken,ereerderbijziln dan
(inz.v.courant;ook:- out); - o11
m etals,metalen afscheppen;- up,ook:
bijeenschrapen, bij elkaar brengen.
scope, speling, speelruimte, vrijheid
(van beweglng),speling,vrije loop;

scot
bereik; om vang; gezichtskring, ge-

bied,ryyon,terrein,veld (v.werkzaamheld); strekking, doel; kabellengte (
v.schip voor anker; gew.:
riding - ); (
zc!#.) oogmerk, doel; a
w ork (undertaki
ng) oflarger (wider)
-,een werk (onderneming)van groteren omvang; to aflord (offer)
(
ample)-forexpansiom (ruimschoots)
gelegenheid bieden totuitbreiding;to
givefree(fair,full,ample)-,vrijspel
laten;to have more(larger) -,meer
speelruimte hebben, vrijer kunnen
handelen;toIiebeyond(within)one's
-, buiten (binnen) iemands bereik
liggen;beyond (within) the - ofthis
work, buiten (binnen) het bestek
(kader)van ditwerk;itisnotwithin
the - of our Com pany to...,het ligt
nietop den weg onzer Maatschappij
om ...;toeome(fall)within the- ofa
law (an aet),onder een wet vallen.
scoreh, (verlschroeien, (verlzengen;
schroeien;ffig.)bijten(v.critiekenz.).
score znw., kerf, (inlkeep,insnijding;
streeptje); meet; rekening, gelag;
twintigttal); (gemeenz.j succes; fortuintje;topay of1old -s,oudeschulden vereffenen, afrekenen (/fg.);to
quit-swith,afrekenen metLjig.j;-s
of...,dozijnen,hopen...;-softimes,
tallozemalen;by (in)-s,bijdozijnen
(hopen);on the - of, vanwege,wegens,opgrondvan;ophetpunt(stuk)
van;on that -y wat dat betreft, op
dat punt;om die reden;mf
zz., (in)kerven, (inlkepen; onderstrepen
(ook: - under, underscore); doorhalen; succes hebben, het winnen,
aan hetlangsteeind trekken;boffen;

- a success (point),een succesboeken;- off.troeven,de baas zijn; out (through),doorhalen;- over,de
loef afsteken, het winnen van.
seoria (mf
J.: -e),metaalschuim ,-slak.
seorify, tot slakken m aken.
seorn ZnW., verachting, versm ading,
sm aad,hoon;a - to, een voorwerp

van verachting (smaad) voor; #<zœ.,
verachten,versmaden;-...ing(to...),

het beneden zich achten om ....
seornlul, ver-, m inachtend, honend,

smadelijk.
scot,to pay (one's) - and lot,schoten

seotch
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lotbetalen,hetzijnebijdragen;toget
off(go) --free,erzonderkleerscheu-

ren afkomen.
seoteh znw.,stop-,rem blok,wig; ww.,
daarm ede vastzetten.
seoundrel,schurk.

Screanl

eonsigned to,be thrown on) the v
heap, als oudroest weggeworpen
wpr
den,afgedanktworden (ook/fg.);
- i
ron,oudijzer,oudroest,ijzerafval;

- m etal, m etaalafval; - rubbery
rubbe
rafval; - valuw afvalwaarde,
@@
PrIJS* afbraakwaarde,-pri
js.
seour I œff7.,schuren,wrijven,boenen; scr-ape
reinigen,zuiveren (ook jig.;van,of, - ww., schrapen,af-,uitkrabben.

from);uitwassen,schoon-,doorspoelen;wassen,ontvetten (v.wol);zie
ookscouring;znw.,(het)schurenenz.;
wegspoeling, uitschuring; uitgeschuurdeplaats(inrivier);reiniglngs-

schraptplen; schuren, krassen;
schrapen,geld bijeenschrapen;scrapingts), schraapsel; (het) bijeengeschraapte; - (along), met moeite
rondkomen (e1'zich doorslaan);- off,

dr
ops(water),vlekkenwater;- sand,
schuurzand.

t
ogether (up).bijeenschrapen;znw.,
gekras? gekrab; verlegenheid, knel;
to he in (get into) a -,in de knel
zitten (qeraken);to lead one into -s,
iemand ln moeilijkheden brengen;to
get(one)outofa -,zich (iemand)uit

m iddel.
seour II, afzoeken,doorlöpen,-kruisen,
-zoeken;afzwal
ken.
scouring, - c10th, schuurlap,dweil; seout I ZnW., Verkenner; Verkenningsvaartuig, -vliegtuig; verkenning; on
the-,op veèkenning;f,
pœ.,verkennen

afschrapen,-krabben; - through, er
zich doorslaan;er net doorkom en;-

een netelig parket redden; zie ook

fook: - round),op verkenning uit- pen lc)L
scraper,sc raper(ook!ig.),schraapstaal,
gaan (uit zijn).
seoutH,verachtelijk verwerpen (terug- -m es; voetschrapper.
scrappiness: vgl. scrappy.
wi
jzen),verre van zich werpen.
appy, uIt stukjes en brokjes beSCIIW ZN,f<z., SChOIIW, Praam ; (Xmcr.) ser
staande; onsamenhangend.
lichter, fcfc., Per S. Vervoeren .
seranzble ww., klauteren; grabbelen

(naar, for); zich verdringen (om ,
for; ook ji
g.j; te grabbelgooien; through one'swork,to do one'swork
scram blingly, zi
jn werk haastig afroffelen;seram hling,ook:ongeregeld,
wild, verward, slordig; -d eggs,
roereieren; znw., geklauter; gegrabbel;gedrang;to do one'swork allin a
-, zie œm.; there is a - for these
stocks, men vecht om deze fondsen.

scrateh f
J,fc., krabben, schram men;
schrappen, uitkrassen, doorhalen;

(belkrassen;-alonp voortscharrelen;
- out (through), uitkrabben, doorhalen,uitradéren;-together(up),bijeenschrapen,-scharrelen; - throughy
ook:ernetdoorkomen;-pad(Xmer.),
zie scribbling block; znw., schram ,
schrap, kras; krabbelttje); gekras,
geschrap;meet,streep;to eome(up)
to the -,to toe the -,zietoe œœ.;to
hring tothe-,totdenstrijd dwingen,
doen kiezen of de
len; c#j., bijeen-,
-

serap c) znw., broktje), stukje; uitknipsel'
, oud ijzer, oudroest; -(s),
(ijzer-,blik-,metaal-lafval; -s, ook: sam engeraapt, gescharreld; geïmproviseerd.
restjes;not a - of...,geen greintje
(zier)...; a - of paper, een vodje gerateher?krabber,krabijzer;(#mdr.),
papier;to sell for -, voor oudroest
verkopen; to #@ to # afgedankt

zie scrlbbling book.
scratchy,krabbelig;krasserig;krassend

(v.pen);bijeengescharreld,-geraapt.
worden (v.schepenenz.);ww.,slopen
(v.machines,schepen enz.),alsoud- gcrawl ww., krabbelen (trans. ezz
intrans.j;bekrabbelen fook:- over);
roestwegwerpen,afdanken fookfig.j;
-pings, afval.
znw., gekrabbel; krabbelttje); an
i
llegihle -, een onleesbaargekrabbel.
b) samenst.,- hook,plakboek,album
crawly, krabbelig.
(vooruitknipselsenz.);- eoke,afval s
van cokes; - heap, hoop oudroest; scream ww., gillen; -ing eolourw
schreeuwendekleuren;znw.,gil,gegil.
afval; stortplaats; to go to (be

sereed
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serupulous
sereed, langgerektle) rede (
m
o
e
r
s
l
e
ut
e
l
,
En
g. sleutel
verhaal,
Yreneh,
artikelenz.
scnbhle .
1 ww., krabbelen,pennen;be),lange tirade.
Sfr
beeesnchut
znw,scherm fook jig.j,schut;
krabbelen Lookl - over); zie ook
ting,m askéring;doek,scherm
scribbling I;znw.,geklybbel, krabbelschrift, ,,kattebelletle''.
(in bioscoop);(/fg.)masker;(
,/ecAn.)

rooster;grove zeef(voorkolen,zand seribbleII!schrobbqlen,krassen (v.wol
enz.);ww.,beschutten, beschermen
çnz.);zte ook scmbbling II.
(voor,tegen,from); fradioj Mfscher- seribbler1,krabbelaar;prulschrijver.

m en;m askéren; in bescherm zng ne- seribblpr II, zie scribbling machine.
m en,de hand boven het hoofd hou- scribbling 1, - block,bloc note;- diary
den;ziften Lookfig.j;vöörzeven,grof(book), aantekenboekje; - paper,
-e4 eoal? gezeefde
kladpapier;- tahlet,zie- block.
zeve
k
n
(
v
.
gr
aa
n)
;
olen;-ings,gezeefdye)gmnt (steen- serihbling H, - m aehinw schrobbelkool, tarwe enz.
m achine.
).
serew c) znw., schroef; draai, slag; serim p, scrimpy, zie skim p, skim py.

Lgemeenz.j= - propeller,- steamer; scrip Lals verzamelnaam) recepissen;
L
gemeenz.ookjfondsen;-(certifieate),
zie provisional certificate en provisional notg; - dividend, dividend
uitbetaald ln ,,scrip''; - holder,
ona to apply the - (to), (iemand)
houder van een recepis.
de duim schroeven aanzetten; ww., seri
pt, (het) origineel (7ur.);geschrift;
schroeven, yan-, dicht-, vastschroehands
chrift;Ldrukk.)schrijfletterfook
- t
ven; de dulmschroeven aanzetten;
ype).
afpersen, uitpersen, -zuigen; bepin- seroll, rol perkament (
papier); krul
gelen;- stiffly, (zich) moeilijk (1a(-versiering); - saw, flguurzaag; ten) schroeven; - down, vast-, work,krulversiering,-werk.
dicht-s.; aandraaien; naar beneden SCP@OP ZnW., gekras, geknars; œW?.,
krassen, knarsen.
jagen (v.prijs,koers);-off,afschroeven; - on (home), aanschroeven; serub znœ., kreupelhout, struikgew as;
- out, afpersen; - a seeret, m oney,
boender,borstel,luiwagenfook:-bing
ete.out of a persom iem and een gebrpsh);geboen,geschrob;to give it
heim , geld enz. afpersen; - tight,
(hlm) a good -,het Lgemeenz.hem)
(vast) aanschroeven,vast-s.; - up,
e
e
ns
goed afboenen;œœ.(aflschrobvast-, aan-, dicht-s.; opschroeven,
ben,boenen,borstelen,schuren;(gas)
zuiveren; zwoegen,slouwen.
vijzelen; opjagen (v. prijs, koers);
- up (one's eourage), zich verman- serubher, boender,schrobber;gasreininen;- oneself up to ....zich verm anger, gaszuiveringstoestel.
nen (den moed vinden)om...
seruple znw., (gemoeds-, gewetenslbezwaar,zwarlghqid,scrupule;scrub) samenst., - auger, schroefboor; blade, s.blad; - bolt, s.bout; - eap,
pel(medicinaalgewicht):to have -s
s.sluiting;- eouplinw s.koppeling;about ...(ing),zich bezwaard gevoeeutter, s.draadsnijder, -snijgereedlen over(om),bezwaarmaken om...;
to@ m ake no - to,to have no -s in
schap;- die!s.snijkussen; - driver,
schroevedraaler;- eye,s.oog;- hook,
...:
xl!;, er niets in 'vinden, er geen
been in zien O ***j* œ œ ., bezwaar
s.
haa
k;
j
a
e
k,
domme
kr
ac
ht
,
vi
j
z
e
l
;
- key, zi
e- wrench; - lid, s.deksel;
hebben, zwari
gheid (scrupules) ma- nut, m oer; - pile, s.paal; --pile
ken,aarzelen (om);hehasnoted to
jetty,s.paalsteiger;- press,s.pers;deelare that ..., hij heeftzich niet
ontzien te verklaren, dat...; - at
propeller,s.(v.schip ofvliegtuig);spanner, zie - wrench; - steamer,
nothinp voorniets terugdeinzen.
s.tstoomlboot; - stopper, s.sluiting serupuloszty, nauwgezetheid, enz., zie
Scrupulous.
(v.fles);--stoppered bottlw fles met
s.sluiting; - thread, s.draad; m ale and fem ale s.en m oer,vaaren m oerschroef; there is a - loose
som ewherw het hapert ergens,er is
iets niet in den haak; to put the -

Serupulous,nauwgezet,angst-,schroom-

scrupulousness
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Se&
vallig2 scrupuleus; -Iy elean, onbe- sevt
e he znw.,zeis'
1 ww.,m aaien f
&m et
- de
-

rispelljk schoon; - eare (attention),
zeis).
nauwlettendezory;nottobe- about sea c)zee;zeewater;stortzee;(/fg.)zee,
m enigte; heavy (high) -,hoge zee,
(
as to)...,het nlet zo nauw nemen
wat betreft
stortzee;tohavea- (-s)oftime,een
serupulousness,zie scrupulosity.
zeevantijdhebben;therewasa(good
serutator, navorsery'Onderzoeker.
dealof) - on,erstond een hoge zee;
serutineer, stem opnem er; ook = scruacross(beyond)the -,overzee;at-y
tator.
op zee;tobe(all)at-,deklutskwijt,
serutinize,natlWkeurig Onderzoeken,navan dewijs zijn;hetmishebben;at
vorsen,nauwkeurig (critisch) doorfull-,invollezee;beyond(over)-(s),
lezen (-zien).
aan
gene zijdevan den oceaan;by -y
serutinous, onderzoekend, vorsend.
overzee;earriageby -,zeetransport;
serutiny, (zeer nauwkeurig, critisch) by the -, aan zee;by - and land,te
onderzoek, navorsing;controlerende
land en terzee;(uplonthe-?op ze6;
stem opneming;we would requestyou
aan zee;(on) the high -s,(ln)volle
to give this requisition your close -,
(
de open) zee;to qut to -j in zee
steken,zeekiezen;wzthin the fou: -s,
wijverzoeken u,deze aanvrageeens
nauwkeurig na te gaan.
in (binnen)Groot Britannië;zie ook
peril znw.
seud Lscheepv.),lenzen.
seullznw.,wrikriem ;(korte)roeiriem ; bjsamenst.,- aecident,zee-evenement;
gzf
zz., wrikken.
-anchor,dri
jfanker;-bank,:eef
lijk;
duin; zandbank'
, - board, zeekust,
seuller,scullertboot).
seullery, bijkeuken.
kust
lijn;the goodsareon theway to
seulptqr, beeldhouwer.
board, de goederen zijn onderweg
seulptural, beeldhouwters)...; (als)g0naarde (zeelboot;- boat,zeeboot;a
beeldhouwd.
had(good)-boat,een (Onlzeewaardig
sculpture znw.,beeldhouwkunst,sculptuur; beeldhouwwerk; f'
pi
fz., beeldhouwen;uithouwen,-sni
jden.
s.
eum znw., schuim '
, m etaalschuim ,
(
.f
ig.) uitschot,schuim ,
'-mings, afschuim sel; ww.: schuim en, schuim
Vorm en ' afschulm en.
seum ble ww., verdoezelen; znw., verdoezeling.
seum my,schuim achtig,schuim ...,schuim end.

scuppe
r Lscheepv.j,spie-,spuigat fook:
hol
e);- hose (shoot),uitloop aan
het spiegat.
seurf, schilfer;korst,aanzetsel.
seurvy, gemeen,laag,m in.

scutch,braken?zwingelen(v.vlas);-ing
maehine tmillh zie scutcher.
seuteheon,zieescutcheon;sleutelschild.
scutcher,(vlaslbraak-,zwingelmachine.
scuttle 1, kolenbak, -emmer (gew.:
eoal -).
seuttle11znw.,luik (in muur,dak ofinz.
schip);-butt(eask)(scheepv.),watervat;- port,ziesidelight (scA.);ww.,
een gat(gaten)boren in,opzettelijk
lek maken (v.schip).

schip;- boot,zeelaars;--borne,over
Z'
Oe Vervoerd, Overzeesy Zee...; -borne traffie, verkeer te wate'r (
ter
zee);--bound,doorde zee om ringd;
op weg naarzee;-eabbage,zie- '
kale;

- captain,zee-,koopvaardijkapitein'
,
- earriage,zeetransport;- ehart,zeekaart; - colewort, zie - kale; eouneil, scheepsraad'
, - eoast, zie rw
shore; - damage, zeeschade'
1 -dam aged,in a --dam aged condltion,
doorzeewaterbeschadigd;toarrivein
a --dam aged condition, m et zeeschade aankom en; -ufarer, zeevaarder,zeem an;--faring,zeevarend;-faring m am varensgezel; - gauge,

diepgang (v. zeeschip); toestel om

diepepeilingen teverrichten;--going,
de zee bevarend, zee...; zeevarend'
,
--going vessel,zeeschip'
,- grass,zee-

Fras, -wier; - green, zeegroen; xslant
l (eotton),fijne katoen van de

kusteilanden v.Georgia en Z.Carolina; - kale, zeekool; - letter, zie
ship's passport; - level, zeespiegel;
20 feet above - level, 20'boven den

zeespiegel'
, - line, kustlijn; kim ;
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langevislijn;-mam zeeman,matroos;
able-bodied -man, volm atroos; ordinary -m an, lichtm atroos; -m en's
union,zeeliedenbond;-m anship,zeemanschap; zeevaartkunde; - m ark,

zeebakenl- mile?ziemile;- orders,
kapiteinslnstructles; - pass, zeepas

(in oorlogstijd); - pilot, zeeloods;

-plane, watervliegtuig; -plane earrier, vliegtuigm oederschip; -port,
zeehaven; -port town, havenplaats'
,
- power, zeemacht; - protest, zie
,
protest znw.; -quake, zeebeving'
.risk,zeegevaar;- room ,ruime zee;
to have - room, in het ruim e sop

zijn;(jig.jvrijheidvan beweging heb-

ben;- route,zeeweg'
,by - route,over
zee;perzeepost;- sand,.zeezand;eer-

tifieateof- serviee,bewijsvan vaartijd (3r.zeelieden).- shore,zeekust;
-siek, zeeziek; -siekness, zeeziekte;
-side,znw.,zee(alsbad);toliveatthe
-side, aan zee wonen; to go to the
-side,naareen (zeelbadplaatsgaan;
c#j.,zee..., bad..., strand...; -side
resort, badplaats'
, - stores? scheepsvictualiëntwinkel); - straitts), zeestraat;- term,zeemansuitdrukking'
,
to get a vesselinto - trim,een schip
zeeklaar maken; - voyage, zeereis;

search

verbreken;to set one's- to zijn z.
hechten aan Look jig@); to set a
(onegs) - (uplon,zijn stempeldrukken op (/ïg.);under -(s), verzegeld;
doeum ent under -, gezegelde acte;
under the
of Sefrefy, onder het

z.
van geheimhouding;toput(plaee)
under -, verzegelen;zie ook office;
- en<raver, z.-, stempelsni
jder'
,rino z.ring.
l
a
kke
n,
b) f
,
cœ., zegelen,
dichtlakken,
cacheteren,verzegelen; (
/ïg.)bezegelen,bekrachtigen; -ed bav, geP1Om beerde zak; a -ed book (
Jfg.), een
gesloten boek (voor,to)'
,- a letter,
een hrief verzeg:len (lakken); -ed
orders, verzegelde instructie (aan
kapitein);-edtenders(bids),gesloten
inschrijvingsbiljetten, briefjes (bij
aanbesteding);-down,verzegelen;>
up,verzegelen;dichtsolderen;-ed up
(in iee), dichtgevroren; -ing wax,
(zegelllak;zie ook deposi: ca).
sealer ï, robbenvaarder Lpersoon oj
schip).
sealer II, (verlzegelaar; (#mcr.) ijker
(bokl- ofweightsand measures).
seam I znw., naad (ook techn. en
scheepv.jtzoom ;dunne (kolen-enz.)
laag; -(i.
ng) lace,galon over naad;
p
r
es
s
e
r
, persijzer; ww.t(aaneenlnaaien,zom en;plooien, rlmpelen.
seam 11 (veroud.),maat, last (graan,
hout,glas,zand,mest).

- wall,zeedijk,-wering;-ward,zeewaarts (adj.en bi
Jsw.l; -wardsj zeewaarts(:J
.
jœ.);to(from)(the)-ward,
naar(vanuit)zee;- water,zeewater'
,
-way,zeegang,voortgang v.e.schip; seam less, naadloos, zonder naad.
holle zee; -weedts), zeegras, -wier; seam stress,naaister.
mworthily packed, zeewaardig ver- seam y, m et naad (
naden);volnaden;
pakt; -worthiness, zeewaardigheid;
the- side(/fg.),deleli
jke(ongunstige)
eertilicate of -worthiness, certificaat
de der m edaille.
ka
nt
,
de
ke
e
r
z
i
j
van z.; -worthy, zeewaardig, -- sear, doen verdorren L
ook jig.); (verl-

worthy packing, z.e verpakking.
schroeien, uitbranden'
, - up, dichtsea!Iznw.,zeehond,rob;fur-,pelsrob;
schroeien;- elothjwasdoek,pleister.
- hunt
ing,zeehonden-,robbenvangst; Seazfh WqJ.,Onder-,nazoeken,navorsen;
doorzoeken, visiteren'
, döördringen
- oil,robbentraan;-tskin),sealskin,
robbevel; f
'
ç,f
zz., op de robbenvangst
(v.koude enz.);zoeken Lintrans.j;a

gaan (zi
jn);-ing vessel,zie sealer 1.
seal11 c)znw.,zegelfookjig.j,stempel
(ookfl
'
g.,
b,cachet,1ak (op brief),slultzegel;Treat -!groot-,rijkszegel,zie
ook prlvy adl.; leadten) -, plombee
r
tont
af
xn(put
a(
one'
s)
- t
oloo
adj
ioe;
cume
,li
ee
doc)ume
nt
van
een (zijn)z.voorzien,er een (zijn z.)
aan hechten; to hreak the -, het z.

ing investigation (examination, inquiry), een diepgaand (nauwgezet, grondi
g) onderzoek; - after,
vorsen naar(/ïg.)'-for,zoeken naar;
opsporen (v. mineralen); - into,
onderzoeken, navorsen; - out, uitvorsen, zoeken; znw., (het) zoeken
-

enz., doorzoeking, visitatie'
, onderzoek;to institute a -, een onderzoek
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instellen;a - ofourfiles(among pur
papers) has not revealed anything
that...,wi
jhebben een onderzoek ingesteldinonsarchief(onzebescheiden
na'gegaan),doch nietsgevonden dat
@**?they have been unableto traeethe
m issingtemplates,although they have

seeond

(aan,to); matigen, temperen ffig.j;
-ed, ook: beproefd; volleerd; verstokt; -ing,ooklkruiderij;hightly)
-ed, sterk gekruid, pikant; (weII)
-ed eigars (wine), belegen sigaren
(wijn);-edsecurities,oude,gerenomm'eerdefondsen; zie ook ill-seasoned.

made diligent - at their works, qf- seasonable, geschikt, gelegen, van pas
(komend),tijdig;actueel;seizoen..-;
schoon zijeen grondig onderzoek zn
hun fabriek hebben ingesteld,hebben
to eome in seasonably,juist gelegen
(van pas)komen;- artieles,seizoenzijde vermiste kalibers nietkunnen
artikelen;- weatàer,wedervoorden
vinden;to make - for, zoeken naar;
in - of, zoekend (op zolk) naar; tijd van het jaar.
tram psin eongtant - of eargo,w ilde

boten welkevoontdurendopzoek zijn
naar vracht; to- go in - of, gaan
zoeken;zieookrightq);-llght,zoeklicht.
searcher,(onderlzoeker;visiteur.
season c,) znw:, seizoen, jaargetijde;
(geschikte)tild;tijdperk;campagne
(ook:working -);dull(slaek,dead)-,
slappetijd,stilseizoen;on aeeountol
(owingto)theadvaneed (thelatenese
olthe) -.wegens het vergevorderd
(late)seizoen;theheightolthe-,het
volle s.;atthe helghtofthe -,when
the - isatitsheight,midden in (in
aftterdr
he
c)uks
enco
t mpl
van)
imehe
ntt S*)
* zie ook
znw.;- tieket,
abonnementtskaart) (op het spoor
enz.);-tieketholder,houdervaneen
abonnement, abonné; -('s) trade
(buslnese),zie seasonal.
cz)metvoorz.,at-s (eerou#.),bijtijden;
fora - fveroud.j,een tijdlang;in -,te
rechter tijd, van pas (ook:in good
(due) -); op zijn plaats (v.opmerking enz.);gangbaar;oysters arein
-,het is nu de tijd vooroesters;a

seagonableness, geschiktheid, enz., zie
seasonable.
seagonal, van het seizoen,seizoen...; -

artieles, s.artikeleni - demand, s.vraag; - glaekness,s.slapte; - trade
(businesg),s.handel,-zaken.
geat znw., zetel fook jig.j, (zitlplaats,
stoel; zitting; Ltechn.j (kleplzltting;
b
(/ul
#.
)nt
topl
neaa
elt,st)e;rrteoin;
aeouant-,
rypl
-,ae
en
te
take
at
s
nemen;the - ofgovernm ent,dezetel
derregering;the - ofwar,hettoneel
van den oorlog; - on theboard,be-

stuprszetel;tohavea - on theboard,
zittlng hebben in hetbestuur;zieook
operation; ww-, (neerlzetten, doen
zltten, een plaats geven; van zitplaatsen voorzien;zztplaats (ruimte)
bieden voor;vyn een zitting voorzien;zieook seatlng;tobe-ed.zitten;
zetelen;liggen:gelegen zijn;deeptly)
-ed (/f6.),dzeplngeworteld;-onegelN
gaan zltten.
geatlnw stof voor zittingen; (fecàn.)

fundatie; - (aecommodation), zitplaatsten),-ruimte.
seawardts),zie sea bj.

word here m ay be in -, een enkel sebaeeous, vetachtig, vet...; - aeids,
woord daarom trent is hier van pas;
vetzuren.
in - and outol-,tepasen te onpas; séeateur,(pair of) -s,boomschaar.
out of -,teonpas,onti
jdig;nietop seccotinw seccotine: porcelein- of glas-

lijm.
zijn plaats (v.opmerking enz.)@the
articleisoutof-(justnow),hetlsnu seeede, zich afscheiden (terugtrekken)
(van,uit,from).
ni
etdetijd voorditartikel,hetgaat
op 'togenblik nietm eer,is thans niet seeessiom (aflschei
ding (van. lrom).
seelude, uit-, af-, buitensluiten;afzongangbaar.
ren; -d,afgezonderd.
bjww.,toebereiden,kruiden fook/fg.); seede
lusion, uitsluiting,enz.,zie seclude;
rijp (laten) worden, goed (laten) af
gesloten ligging, afgezonderde
rijpen; (laten) drogen, luchtdroog
maken (v.hout);qausen (v.tabak); plaats.
hardeu, acclim atlseren, gewennen seeondc)c#j.,tweede,ander;- artieles,
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seetlon

zieNs (c);-t-lelass,tweede,t.soort, over,pledge znw.en ww.,seal 1Ic).
grootte, graad; t. klasse; t.rangs; seeretc#j.
,geheim,heimelijk;geheimeve
r
y
da
y,
om
de
n
ande
r
e
n
da
g;
(
at
)
ho
ude
nd;
verborgen;-ly,helmelijk,
m
nhetgeheim ;toremain -.g.blijven;
t-lhand,t.hands, uit de t.hand, i
gebruikt, oud; --hand bookseller,
- aeeount! com m ission, treaty, ete.,
handelaar in gebruikte boeken, ang.(e)rekenlng,provisie,verdrag enz.;
tiquaar; --hand booksellers (bookzie ook ink c) en l'
eserve c,);znw.,
gebr
uA
lkt
antiquariaat; --hand copy,
geheim '
, open -, publiek g.; a proshopl
exem plaar; --hand dealer,
found (dead) -,een diep g.;tokeep
uitdrager; - qualityy t. kwaliteit;
it a -, de zaak g.houden (voor,
--rate, van den t.en rang,inferieur;
from);to reveal(divulge) a -, een
--rater, schip (gemeenz. Persoon,
g.onthullen;in -?in hetg.4to bein
voor
werp)van den t.en rang' to be
the -, in het g.lngewijd zljn;to let
(initiate)into(to admitïo)the -,in
to none, voor niemand (niets)
onderdoen,onovertroffen zijn;zieook seehe
t g.
inwijden (nemen).
retaue. secretaire.
partca)en thought.
bj bQ'w.,in de tweede plaats; ook = seeretarial,van
(als) secretaris;srcretar.
ls....
, - departm ent, secretamaat.
secoundly;--best,opéénnade (het)
beste; to eom e off --best, aan het seeretari
atte), secretariaat; secretarie.
kortste eind trekken;the - lar6est seeretary,secretaris (van,to);ministqr
laetory,op één na degrootstefabrlek.
fgew.:- ofState);fdrukk.jkanselarlc)znw.,tweede,nummertwee;seconde; schrift;ook = secretaire;honorary -s, tweedo soort (kwaliteit) (goedet
(c#ek.:hon.sec.):(onbezoldigd)secreren);- (ofexchange),secunda (-wisarls (v.vereniglng e.d.); private -,
sel); -t-in-eharge), tweede in rang, particuliers.;-oflegation(embassy),
plaatsvervangen+ chef enz., sousgezantschaps-s.;- (ofState) for the
Colonfes, for Foreign Allairs, H om e
chef;-tsl-hand,secondenwi
jzer.
d) œœ.,bijstaan,helpen,steunen;(onA'fairs,W ar, o/: Colonial, Foreign,
derlsteunen (v.motie);- wordswith
Home&W ar- b
'in Eng.),Ministervan
deeds, woorden door daden laten
volgen.

Kolonlën,Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken,Oorlog;- of State

seeondary adJ'-, ondergeschikt, bijko(
d&z
er.),M.van BqitenlandseZaken;
-#
s offiee, secretarlaat.
m end, -komstig, bij..., neven...,
secundair; - cause, bij-oorzaak; - seeretaryship,secretarisschap;secretaeireumstancew bijkomstige omstanriyat; - (o1 State), minlsterambt,
digheden'
,- eoloup secondaire kleur;
mlnisterie.
this is a - eonsideration (of - seerete,verbergen,(verlhelen,geheimimportance),ditisvan ondergeschikt
ho
uden (voor,from);verbergen,verduisteren,ontvreemden;afscheiden.
belang, kom t eerst in de tweede
plaats in aanm erking; - edueation

seeretiom verberging, enz.,zie secrete;

in -, in het geheim ; zie ook bind
Engels H andelswoordenboek

19

heling.
(
instruction),middelbaar onderwijs;
- i
nterest,nevenbelang;- questiom seeretive, geheimhoudend, terughoubijkomstige vraag; zie ook school
dend,geslotenëheimelijk.
1ca); znw., ondergeschikte, plaats- sedile,splijt-,snljdbaar (fnz.v.zachte
vervanger; afgevaardigde, gedelemineralen).
geerde.
sectionznœ.,snijding,doorsnede,sectie,
profirl;spant(v.schip);lid (v.ketel);
s
econder,ondersteuner (v.motieenz.).
secondly,ten tweede.
afdelzng,onderdeel, paragraaf;deel,
gedeelte;artikel(v.wet);tranche (v.
seereey, geheimhouding,stilzwijgentdheid);heimelijkheid;verborgenheid; lening); tdr4er.l wijk; - (o1 rail),
baanvak,traject;- 14,pararraph 1,
to enjoin - (uplon a person,iemand
ol the Comm ereial Code, artlkel 1i,
geheimhouding opleggen; to observe
inea 1,van hetW etboek van Koop(promise)-,g.betrachten f
.
beloven); al
handel;the London - olthe Germ an

seetional
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See
External Loan, het in L.geplaatste
gaties) gedekt door hypotheek;zie
ook creditor.
deel(deEngelsetranche)derDuitse
Buitenlandse Lening;the varlous -s seeurity? veilig-v verzekerdheid; ver.
of the Industries Fair, de verschilzekerlnç,beveiliging(tegen,against);
lende afdelingen der Jaarbeurs; the
zekerhezd,z.stelllng,waarborg,waarsteam erwastaken tothelakein -s,de
borgsom,-fonds, (onderlpand, verstoonaboot werd in gedeelten naar
band, dekking, borg, borgtocht,
het meer gebracht; - lineg, profielstelling; (geœ. ?zzp.:) fonds, effect,

'

lijnen;- mark,paragraaf(teken)(j);
œœ., in secties enz.verdelen.
seetional,van een sectie,uits.s(afzonderlijkedelen)bestaandetin s.senz.
verdeeld, sectie...; - boiler, gelede
ketel; - bookease, stapelkast; drawinw doorsnede-?profieltekening;
-

interests,plaatseli
lke(gewestelijke)

belangen;- strikes?partiè'lestakingen.
sedionalize, zie sectlon ww.
seetor, sector; hoekm eter.
seeular, eenm aal in een eeuW plaats-

geldswaardlg papier;as - (1or),a1s
zekçrheid, (onderlpand enz.(voor);
togive(deposit) > zekerheid (cautie)
.
stellen; to give (deposit) ag -, als
z-stelling deponeren,in pand geven;
in prolongatie geven;to hold as -,

alsz.stelling onderzijn berusting (in
handen)hebben;ample -, ruime z.
(dekking enz.); 1or better -, ter
meerdere z.;first-thigh-lelass seeurities, prim a fondsen (effecten),
eersterangswaarden; good -, solide
borgtstelling), solied (onderlpand;
to Btand(give)- for,ziesurety;*
In lor,als z.stelling (pandjvoor;on the
- of.op (onderlpand van;toborrow
(Iend) on -, (ultllenen op (onderlpand; prolongahe (aflsluitln; for

hebbend,zich overeeneeuw (eeuwen)
uitstrekkend,honderdjarig.eeuwenoud, eeuW ....
seeure adj-, zeker (van, of); veilig,
beveiligd (voor, against, from); zeker, verzekerd (van,of); stevig, 's sake, zekerheids-, veillgheidsgoed bevestiqd,vast;to paek (tieup,
halve; zie ook additional adJ'.,
f*
1x) -ly,stevlg verpakken (dichtbinden, bevestigen); ww., beveiligen,
collateral, credit
),joint bj, loan
@ c:
beschermen, beschutten, vrijwaren
th),personalc#J.,e.a.
(voor, tegen, against, lrom); in sedatw kalm,rustlg,brzadigd.
veiligheid brengen; binnenhalen (v. sedytive?kalmerend (mlddel)(ook jig.j,
oogst); (goed) vastmaken, -zetten, pljnstlllend (middel).
binden, bevestigen (aan,to), ver- sedentary,(verl)zittend,op één plaats
sterken;grendelen,sluiten;verzekeblijvend; nlet-ambulant, sedentair.
ren,waarborgen;zich verzekeren van, sedgw zegge,cypergras.
(zich)verschaffen,(weten tg)bemach- seë m ent, neerslag, bezinksel. afzetsel,
tigen, beslag leggen op, zn handen
droesem .
(weten te) krijgen; bespreken (v. sedimentary,sedim entair,bezinkings....
pl
aats enz.); in dienst nemen; the sedimentatiom (het) bezinken, neeradvantages -d, de verkregen voorslaan; neerslag.
delen; - one'sassistanee(eo-opera- sedltion? oproer, opstand, muiterij;
opruilng.
tion),iemandsmedewrrkinginroepen
seditious, opruiend, oproerig.
(
ve
r
kr
i
j
ge
n)
;
e
ompl
a
z
nt
s
mus
t
be
m ade within a week to - attentfom
sedueerverleiden (tot,into).
klachten kunnen slechts in behande- seduction, verleiding, verlokking.
l
ing worden genomen indien zij seduetivw verleidrli
jk.
binnen een week worden ingediend;- sedulity, naurjtlgheid, onverdroten
an order,een bestelling bemachtigen
ijver.
(yerkrijgrrt);a-dposition,een geves- sedulouw naarstig,ijverig,nijver;(wlth)
tlgdeposltle (op demarkt);- oneself
- eare,(met)onverdroten zorg.
agyinst, zich verzekeren (dekken, eedulousness,ziesedulity.
vrnwaren)tegen;aloan (dehentureq) see c)zien;inzien,begri
lpen; (iemand)
-(
I hy a mortgagw een lening (obll- spreken, be-, opzoeken, raadplegen;

seed
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(iemand)ontvangen;(erA()
f)r)zorgen,
opletten,(er op) toezien f ltt,that).
zneook- to (è);zieookseeing;- page
10,zie pag.10;as far as I ean -,
voorzover lk het kan beoordelen;to
eom e to -, leren inzien; kom en be-

zoeken (spreken);we fyil to -, we
hardly - ...,wij zien nletin (begrijpenn1et...);to getoneto-...,iemand
doen inzien...; to go an4 (to) -,
gaan bezorken; it will be -n that
..., men zlet (hieruit blijkt), dat...,
zie ook bj;whieh -,zie aldaar;the
year1939 has -n ...,het jaar 1939
heeft aanschouwd (te aanschouwen
gegeven)...; thepastyear has-n no
qhan6ein....gedurendehetafgelopen
Jaarls... ongewijzigd gebleven; to
have -n better (its, his hest) days,
betere (zijn beste) dagen gekend
hebben; - 1it (good,proper, right)
t% zie fit lc); - a lawyer,een advocaat raadplegen; - a person on,
iemand (bezoeken om hem te) Spreken over;- (that
) lt(is)donw zorgen dat het wordt gedaan; - the
matter dl
*fferently (in a different
light), de zaak anders (uit een ander oogpunt) beschouwen; zie ook
end cz), poinkt c1) en cu),remain,
service è),walt c),way c),e.a.
bj verbind., we shall - about it, wij
zullen er voor zorgen;wij zullen er
eens over denken; - after, zorgen
voor,omzien naar;zieook ahead c)
en aright;as you - by the patterm
gelijk u aan het staal ziet; - for
onesell, zelf zien (zich ervan overtuigen);from thisitis -n ...,hieruit
blilkt (ziet men)...; as will be -n
from, zoals blijkt uit; we - from
(by) the papers...,wij zien uit (in)

yeek
doorhelpen;- one'gluggage through

the eustoms,zijn bagagelaten visitqren; - the thing through (out), de
zaak doorzetten, niet opgeven, volhouden;- to,zorgen (zorg dragen)
voor,letten op;- (toit)that,ervoor
zorgen (opletten),dat;-tothegoods
being forwarded,er voor zorgen,dat
de goederen w orden verzonden;- to
the door,uitgeleide doen,uitlaten.

seekdiec
w.
zok.
aa.d,be
za
ad
jde;l(
/ïg.)zaagr
ad,
m);zn
-s
,,o
za
al
and;
ieultural-,zaad;to go (run)to -,(i
n

het)z.schieten;(/ïg.,gemeenz.tverlopen Look v.zaak);fcœ-,(in het)z.
schieten; zaaien; bezaaien fookk
down);vanhetz.fdepitten)ontdoen;
-ed, z.dragend; bszaaid;-ing maz
ehlne (plough),zaalmachine(-ploeg).
bjsamenst-,-bed,zaaibed,kweekplaats
Look jig.j, (/ïg.) broeinest; - eake,
kruidkoek;- eprn (grain),zaaikoren;
- erusher,zaadpers;- drlll,ziedrilll;
- f
ield, zaaiveld; -leaf, kiem blad;
ook:N oord-Am er.tabak;- m erehant,
zaadhandelaar; - oysters, poptoesters; - pearl, zaad-, stofparel; -

plot, kweekbed, kweekplaats Look
j
ig.j;-pod,zaadhuls;-potato,pootaardappel; -sm am zaadkoper, -handelaar; - time, zaaitijd; - trade,

zaadhandel.
seeder, zie seed dhll;ontzader,toestel
voor het verwi
jderen van zaad of

pitten uit planten,rozijnen enz.

seedless, zonder zaad of pitten.
seedling, zaaiplant,zaailing.

seedy,vo1zaad;ongezuiverdtv.katoen);
kruidig; Lgemeenz.j verlopen,sjofel.
seeing (that), aangezien; geeinp ook:
gezien,in aanm erking genom en.
seek, (oplzoeken, zoeken, trachten te
de courant...; - a person in,iem and
ve
rkrijgen,trachten;- to...,ook:er
naar streven...; a m ore ellieient
binnenlaten;- into, doorzién, doordringen in,onderzoeken; - into the
me
thod is yet(still)to -,een betere
methode moetnog gevonden worden;
luture,indetoekomstzien (lezen);the reason is not far to -, de reden
one off,iemand uitgeleidedoen,naar
is niet ver te zoeken; the plaintilfs
den trein (de boot)brengen;- one
sought to prove that ..., de eisers
o11 the prem ises,iemand uitlaten; one out, iemand uitlaten; zie ook trachtten tebewijzen,dat...;thenew
agreem ent -s to regulate m arketing,
through;-overthehouse(plaee),het
de nieuwe overeenkom st beoogt een
huis(deinrichting enz.)rien (bezichregeling van den verkoop; - help
tigen);-through,doorzien (e.zaak 0/
(eounsel) from, hulp (raad)zoelten
persoonj;- one through,iemand er

seeker
'*
.
blJ,
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self

- after (for), z. (naar);m ueh seism ograph, seismograaf.
eismography,seismografie.
sought (after), (zeer) gezocht,ge- s
vraagd,in trek (bij,by);- out,op-, seism ology, seismologle.

uitzoeken, opsporen; - through,
doorzoeken.
seeker, zoeker.

seism om eter, seismom eter.
seizable, w at gevat enz. kan worden,
zie seize.
ze, vatten, (
seem ,schijnen (tiez
aanlgrijpen;in beslag
t -s
ijn)
(1
wo
1ij
ul
ke
dn;zie ook seinemen,
beslag leggen op, confisqueseeming;(as)
-),naar
hetschijnt'
,naarhetons(miJ
')dunkt; ren;aanhalen,aanhouden,benaderen

it-sasif(thoughl...,hetschijntalsof
(door douane); bevatten (met den
@..; it would - that..., het schijnt
geest); Lscheepv.jsjorren;- an (the)
(heeft den schijn), dat...; it -s a
opportunity, een (de) gelegenheid
feasible ylan to...,het lijktons niet
yangrijpenttebaatnemen);-of(jur.),
onm ogelnk om ...;it -s to m e...,het
zn hetbezitstellen van;tobe(stand)
schi
jntmijtoe,komt mijvoor ....
-41ol (ju.r.),in het wettig bezit zijn
seeming c#j., schi
jnbaar, ogenschijnvan; (/fg.)op de hoogte zijn van;lijk; -ly, ook:.na.tr het schijnt; (uplom zich meestermaken van Look
znw. (verou#.), schijn, voorkomen; jig.j, (gretig) aangrijpen (v. kans,
to outward -,ogqnschijnlijk.
voorwendsel enz.); -41 with, aangegrepen door (paniek,ziekte enz.);
see
ml
i
ne
s
s
,
be
t
a
me
l
l
j
khe
i
d,
enz
.
,
zi
e
yeemly.
zie ook hold b4.
see
mly, betamelijk,gepast;goed uit- geizin (jur.), bezit (v.land in vrijen
ziend, goedstaand, fraai.
eigendom);bezitneming daarvan.
zixlg (sckeepv.'
, gew.zzzf
J-l,sjorring,
seep (Xmcr.) œœ., sijpelen;znw.,zie sei
seizing, bindsel.
Seepage.
seepage(Xrzzer.ofdial.j,(doorlsijpeling; seizure,yatting;inbeslagneming,enz.,
(het) doorgesijpelde;(oil) -, ''seep- zfe selze; beslagtlegglng) (op, o1),
age'':petroleumspoor.
ook: (de) aangehaalde (benaderde)
seersueker, lnd. katoenen of linnen,
goederell.
blauw-wit gestreepte stof.
seldom, zelden;hut (very) > slechts
seesaw adj.en bQ'
w.,op-en neergaand,
(zeer)z.;- it ever (or never),z.of
wippend; (/fg.) schommelend;znw., nooii.*; uitgekozen,-gezocht,-gelewiptplank);(/fg.)schommeling;œœ., seleetadj
zeny select; keurig; exclusief; ww.,
wippen,openneer(doen)gaan;(fig.j
schommelen,heqn en weerslingeren.
(uitlkiezen,uitzoeken.
ion,uitkiezing,keuze;keur,keuze?
seetheœœ.(/ig.),zleden,koken,gisten selseecltec
tie;prom otedby -,bevorderd biJ
(van,with);znœ.,koking.
segmentznw.,segment;œœ.,(zich)(in
keuze;a varied (lar<e) -,gen ruime
(uitgebreide)keuze (sorterlng).
s.n) verdelen.
segm ental, segm entary, segm entarisch, seleeti
vw uitkiezend; Lradioj selectief.
segm ent....
seledivity Iradiob,selectiviteit.
s
e
l
ec
t
ne
ss, uitgelezenheid, enz., zfe
segregate œœ.,(zich)afzonderen,-scheidJ'.
den; adj. (perou#.), afgezonderd, selseeelteocrt, Jui
tkiezer:-zoeker;sorteerder.
-geschei
den.
segregatiom afzondering, -scheiding.
selenie aeid, selenlum zuur.
segregative, zich afzonderend, -schei- selenite, seleniet.
selenium , selenium .
dend.
Seidlitz. - powder,bruispoeder.
Sell,FemeenA.;/@r:my-,him self enZ.;
seignioragw m untloon, -geld; ook =
unlform (v.kleur);van dezelfdestof;
royalty.
ongem engd.
aeeusation, zelfbeschuldiging;
seineznw.,zegen (treknet);f
&zœ.,metde sel-f-,ad-ing
, autom atisch,z.
w erkend; z. vissen Of vangen.

seise,seisin (jur.),zie seize,seizin.
seism ie,seismisch, aardbevings-...

adion (aetivity),z.werkzaamheid;ador, autom aat; - addressed return

selfish
envelope, geadresseerde enveloppe

voorantwoord;- adjusting,zichzelf
regelend (stellend); - appointed,
w aartoe men zichzelf heeft opgeworpen, in eigen OOg; assertive,aanm atigend'
,- assum ed,zich aangem atigd; - balancing ledger, z.balancerend grootboek; - binder, m aaim achine metautom atischen schovenbinder; eigen boekband; - eapaegty,

eigen capaciteit;- centred,wie (wat)
zijn middelpunt in zichzelf vindt,
egocentrisch; - elosing, zich automatisch sluitend;-eolourted),(van)
uniforme (één) kleur; (van) dezelfde k.; (van, in de) natuurlijke
k.; - com hustlon, z.verbranding; eom m and,zie'w control;- comm ittal,

zich blootgevend; - eoneeit, laatdunkend-,verw aandheid;- eoneeited,
laatdunkend,verwaand;- eondem ned.door zichzelfveroordeeld;- eonfidenee. z.vertrouwen; - eonfident,

op (in) zichzelf vertrouwend; -

eonseious, verlegen,bedeesd;- eonsum er, rookverbrandende oven; eontained, op zichzelf staand; volledig in zichzelf,com pleet, alles bevattend; ook = autarchic; afgezon-

derd, vrijtstaand), vrij (v. woning
enz.),metafzonderlijken in-,opgyng;
gesloten, eenzelvig; a - eontained
existenew een afzonderli
jkbestaan;eontained steam engine, vrijstaande
stoom m achine; - control, z.beheersing; at - eost, zie cost price; -

ereated,doorzichzelfgeschapen (gemaakt); - deeeit (deeeption), z.bedrog;

defence, z.verdediging; -

denial,z.verloochening;- aflacem pnt,

he
t zichzelf wegcijferen; - electing,
zichzelf aanvullend;the BoaTd is eleeting, het Bestuur vult zichzelf
aan; - esteem , zie - respect;
evident,vanzelfsprekend;for reasons
whieh are no doubt- evidentto yom

sell
vullend;- government.z.bestuur; help,aanwending van eigen krachten,

eigenhulp;-i6nition,z.ontsteking;-

importanee, elgendunk; - im posed,
zichzelf opgelegd;- inflided diseasw
ziekte ontstaan door eigen schuld;interest, eigenbelang; - interested,
belang-, baatzuchtig; - lubrieating,
z.sm erend; - made, eigengem aakt;
door eigen inspanning verworven;m adem an,wie zich dooreigen kracht
heeft opgewerkt;- possessed, kalm ,
bedaard; - possession, z.beheersing;
- praise, eigen lof; - preservation,
z.behoud; - propelled, met eigen
beweegkracht;- raising baking flour,

z.rijzend bakmeel;- reeording (registering), z.registrerend; - relianee,
z.vertrouwen;- reproaeh,z.verwijt;
- respect, z.achting; - righteous,
eigengerechtigd; - satisfaction, z.voldoening;- seeking,ad)'.,z.zuchtig;
znw.,z.zucht;- service,z.bediening;

- starter,automatischestarter (aanzetter) (aan auto); - steaming
(scheepv.j,op eigen kracht;- styled,
zichzelf zo noem end; zogenaamd; sulfieieney, z.genoegzaam heid enZ.,
zie N sufficient'
, - sufficient, Z.genoegzaam @, verwaand; in eigen be-

hoeften voorziend, zelfgqnoegzaam,
autarkisch;- supporting:lneigenbehoeften kunnende voorzzpn, zlchzelf
bedruipend;-taught,autodidactisch;
-

toned,van de natuurlijkekleur (v.

leder enz.); - trust, z.
vertrouwen;
- will, eigenzinnig-, koppigheid; willed,eigenzinnig,koppig;- writtem
eigenhandig geschreven.
sellish,zelf-,baatzuchtig, egoïstisch.
sellishness, zelfzucht egoïsm e.

selness,onbaatzuchtlg.

selfsam w (
precies delzelfde.

sell c,)WW.,verkopen,Van de hand
doen,aan den man brengen,slijten,
Om zetten; realiseren; verkocht worom voor u begrijpelijke redenen; den,(van de hand)gaan;fgemeenz.)
existence,z.standig bestaan;whieh is
bedriegyn,bedotten;t.d.zn,
er.lingang
(eontentsofwhichare)- explanatory,
doen vlnden (bij,to);zieook selling
c
n
s
ol
d;
t
he
a
r
t
i
e
l
e
doe
s
not -,het
hetgeen (waarvan de inhoud) voor
zichzelfspreekt; - feeder,zich autoartikel gaat niet, vindt niet veel
m atisch voedendemachine;- feeding,
aftrek; - badly (slowly, heavily),
zich a. voedend; - filler, zichzelf
slecht van de hand gaan; - eheap
vullende vulpen; - Hlling, zichzelf
(dear),goedkoop (duur)v.;- short

seller
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send

v-order; organization, v.organisafbeurst.j,in den windgaan,inblanco
tie; - priee, v.
v.; - well(readily),goed verkocht
prijs; ook.
. laatkoers
worden,geredenafzetvinden,(goed)
fook: - rate).
gaan,goed (vlot)van dehand gaan; s
eltzert-water),Selterswater.
selvage, selvedge, zelfkant.
price to -,zie price c1).
phor
etez
, sem aphoor: sei
cz) verbind., - ahead, voorverkopen, semseaint
oes
lnw.
(3r.
narm,
in blanco verkopen; - at f 1, v.
spoorwegen, havens,
tegen f 1; verkocht worden tegen
schepen);œœ.,semanhorisch seinen.
f 1; MA'' eoffee -s at the sam e semblanee, schi
jn, gelllkenis, voorkopriee as ..., ''A '' koffie wordt tegen
men;nota - of...,geenschijnvan....
denzelfden prijs verkocht als...; - semester (zdJ#.),semester.
for eash, à contant v.; - for a semi-,ha1f.
..,semi-;- annual,h.
jaarSum , voor een som v.;- for im m elijks;- annular,h.rond;- eucle.h.e
cirkel; - eireular, h.rpnd; - eolon,
diate delivery, loco (voor dadelijke
kommapunt; - detached. h.vrijlevering) v.; - forward (for future
delivery), op termijn (voor latere
staand, aan één kant vrijstaand,
levering) v.; - off (out), opruimen, ha
lf (v.villa e.d.);- fluidyadJ'.,h.uitverkopen(ookintrans.tiliquideren; vloeibaar; znm., h.vloeibare stof; gr
and,
salonvleugel; - m anulaeture
soldo11(out),uitverkocht,nietmepr
voorradig;zieook selling;- on eredit,
(œœ.),h.bewerken; - manufaetured
op credietv.;- on approval,op zicht
artiele (product),- manufaeture!h.fabrikaat; - monthly, c#j.en è(jœ.,
(
ke
ur
)
v.
;
on
(
by)
s
a
mpl
e
,
op
m onster v.; - out, zie ow off; ookl
h.maandelijks; znw., h.maandelijks
zich uitkopen, zijn aandeel in de
tijdschrift;- oeeasionally (.4mer.),nu
en dan; - olficialtly), officieus; zaak v.; (to he going to) - out
solid,adJ..,h.vast;znw.,h.vaste stof;
fbeurst.j,,,er uitgaan'';- up,uitver- tropi
eal, semi-tropisch; - tropieal
kopen;gerechteli
jkv.(ook:-undera
fruit, zuidvruchten; - weekly, h.writ of exeeution, hy order of the
eom t);hisgoodsweresoldup 1oPthe
wekelijks.
1em ..*) elem entair
benefitofhisereditors,zijn goederen sem inal, zaad-.-, kwerdenverkochttenbehoevevanzijn
L
o
o
k
/
?
k
.
)
.
ola, zTe semolina.
crediteuren; - up a debtort's prop- sem
erty), dq bezittingen van een de- sem olina, griesmeel.
biteur v.
sem pstress, zie seam stress.
b)znw. ('
senate, senaat, raad; (Amer., Austr-,
q
kemee-nz
)
,
be
e
t
ne
me
r
i
j
,
be
dot
teri
j ,, OOPJO>>.
Frankr.jHogerhuis.
seller,verkoper;-s(:curs/.),verkopers, senatbr: senator, Kam erlid;raadsheer.
,,ge
laten''; (good) -,artikel (boek) senatonal, senaats...,senatoriaal.
hetwelk goed van de hand gaat;- 7 send 1,zenden,sturen,op-,ver-,over-,
toe-, afzenden, -sturen, doen toetxmcr.,beurst.j,de verkochte stukken worden 7 dagen na verkoop afkom en; dri
jven1werpen,gooien; we
aTe - ing you enelosed, enelose; we
geleverd;weare-sof...,wijverkopen
... ;bes
t -,boek dat het meestwordt
a
re -ing you,
wijzenden u hierbij...;
- to ask .
.., laten vragen...;zie ook
verkocht; a sure -, een artikel dat
zéker zalgaan;-s over,m eer verkopack bjen word ca);tobesentabout
pers dan kopers, m eer aanbod dan
one'sbusiness (gemeenz.j,zijn congé
krijgen; along, door-,verder zenvraag; -'s eommission, verkoopden; - away, wegzenden; - baek,
com m issie;-'sprice,gevraagde pri
ls.
sellinw - agent,verkoopagent;-broker,
terugzenden; (jur.) terugverwijzen
eerstehands m akelaar; - eost, fa(naar, to); - down, naar beneden
z.; doen dalen, naar beneden doen
brieks-,factuurprijs;- expenses,v.onkosten;- line,courant artikel;-gaan (v.pri
jzen,temperatuur);(van
of1 (-@ut), (opruimingsluitverkoop; hetHogerhuis)naarhetLagerhuisz.
(v.wetsontwerp);- lor,laten halen,
--ollpriew uitverkoopprijs;- order,

send
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laten afhalen,ontbieden,laten kom en senni
t, platting

seo ibility

(scheepv-j,gevlochten
stro (voor hoeden).

(v.personen of goederen); - forth,
sensation,gewaarwording,gevoel,aandoening; opzien, opschudding, sengeven,afgeven (v.geur?stoom);-in,
lnzenden, -dienen; - in one's eard,
satie;toeause(create.make,produee)
zijnkaartjeafgeven;-inone'snamw
a -, opzien baren, opschudding tezich laten aandienen;zich aanmelden
weegbrengen,sensatie verwekken.
(voorexamen enz.);- off, af-,ver-, sensational, gewaarwordings..., gevoels
wegzenden; uitgeleide doen; --off
...; s
ensationeel, opzienbarend, sen(znœ.), (feestelijk)uitgeleide'
,woord
satie....
van aanbeveling (v.boek); - om sensationalism, zucht naar sensatie,
doorzenden; nazenden; vooruitzeneffectbejag.
den; - out, uitzenden,vere reiden, sensati
onalist, schrijver vaq sensatierondzenden;afgeven(v.geur,stoom); berichten enz.; op sensatie beluste.
- out eireulars to, circulaires rond- sense c,) znw., gevoel, zin; verstand,
zenden aan; the young m en sent
besef, begrip;zin,betekenis; gevoeout to the East! de naar lndië uitlen;eommon(sound,plaln)-,gezond
verstand;itm ay beeom m on -,but...,
gezondenjongelleden;-round,rondzenden,laten rondgaan, laten circuhetmogelogischzijn,doch..;eommon
leren;(iemand ofiets)zenden naar
- remark,gezonde (logische)opmeriem ands huis, zaak enz.; - round a
ki
ng; empty (void) of -. zinloos;
eolleeting van, een afhaiwagen z.
there isno - in ...ing,het heeft geen
zin om ...; what is the - ol ...ing1,
(aan laten komen); - up, naar
bo
ve
ven doen gaan,
wat voor zin heeft het om..,?;in a
doe
nn Z*;* naar bo
v.
stijgen (ook temperatuur); (eertain) -, in some -, in zekeren
opjagen,-drijven(v.prijzen,koersen); zin; in every > in ieder Opzicht;ln
naar het Hogerhuis z. (v.wetsontthe narrow (strict;widest,broadest)
we
rp);- up one'scard.zie- in;- up
-,in engeren (den ruimsten)zin;he
one's nam e, zich laten aandienen.
wrote in the same -,hi
j schreef in
denzelfden geest; a m an of -, een
send 11 Lscheepv-jœœ.,vooruitschieten
versfandig m an;to lœln: a person to
(v.schip);znw.,(het)plotseling vooruitschieten; golfbeweging, deining,
his -s, iem and weder tot bezinning
stuwkracht (gdœ.:- ofthe sea).
br
engen; (from a) - ot dxztw (uit)
sender, zender, af-, ver-, inzender;
plichtsbesef;to have akeen - olduty,
een groot plichtsbesef bezitten.
Ltelegr.j zender, seingever; (le!d/.)
m icrofoon; the - of the letter, de ca)metœœ.
,hehatlthe goofl- to...,hij
afzender van den brief.
waszo verstandig om ...;hehasm ore
senior c#j.,oudyr (dan, to)); oudste
thanto...,hijistev.om...(welzpv.
(in rang, anclenniteit),eerstaanweom niette...);to Iearn -,welwilzer
worden;ltdoesnotm ake -.hetheeft
z
ende;senior;John Smith sen.(sr),
John Sm ith Sr;the - of these two
z6geenbetekenis;1eannotmake -ol
institutions, de oudste dezer beide
it,lk kan er geen touw aan vastknopen;to be talking -,verstandige taal
instellingen;- issues (Xmer.),waarden m et prioriteitsrechten v6ôr de
spreken;to takethe - ofthe m eeting,
gewone aandelen;- partner, oudste
dg vergadering haar gevoelen laten
vennoot; znw., oudere; oudste in
ultspreken.
rang;heismy-,hijisouderdan ik; bjœœ.(Xzzzcr.),gewaarworden,voelen,
m erken, zich bewust worden van,
hij heeft meer dienstjaren dan ik
(ook:he ls my - in olliee).
voelen,aankomen;begrijpen.
seniority, hogere ouderdom ;ancienni- senseless?zint
nelloos,dwaas,onzinnig,
teit;by-,volgens(naarlanciennitrit;
ongerilmd.
promotion wentby -,debevorderlng sensibility, gevoeligheid, vatbaarheid,
geschiedde naar a.
ontvynkelijkheid (voor,to); gevoeSenna,senebladeren.
ligheld, lichtgeraaktheid Look pzç.)uitzenden, verspreiden; van zich

.

sensihle
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Serge
sensihle, voel-, m erk-, waarneem baar separation, afscheiding, afzondering,
enz., zie separate fcfc.; -s, vakken,
(voor, door,to);gevoelig (voor,of,

to); verstandig; (ze!#.)= sensative; vakj
.es' (judieial) - qrom bed and
sensibly, ook: geducht, zeer; he
hoard), scheiding van tafel en bed.
s
e
pa
r
at
ive, scheidend, scheidings....
sensibly agreed,hij stemde wijseli
jk
toe; a - differenew een m erkbaar separator, (aflscheider; room-, waterafscheider enz.,separator;scheikam
verschil'
,to be - of,voelen,beseffen,
gewaarworden,zich bewustzijn van;
(weveri
j).
separatum (r?ze.:separata),zieseparate
ge
vo
e
l
i
g
z
i
j
n
voo
r;
zi
e
o
o
k
ho
r
i
z
o
n
z
nw.
sensibleness, voelbaarheid, enz., zie
ZnW .
sensible.
sepia,sepia (verf,tekening);inktvis.
sensitive,gevoelig (ook v.instrument, septangular, zevenhoekig.
m arkt, fotografisch papier, platen septenaryadj.,zevental
lig'
,z.jarig;znw-,
zevental.
e
nz
.
e
n
j
%.
)
(
vo
o
r
,
t
o
)
;
f
i
j
n
,
t
e
e
r
,
overgevoellg.
septennatw zevenjarige(ambtslperiode.
sensitivity,gevoeligheid,qgl.sensitive. septennial,zevenjariq;z.jaarli
jks.
septennium,zevenjarlgeperiode.
sensitization, (het)gevoellg maken.
septentrional, noordelnk.
sensitize, gevoelig m aken; -dl paper,
lichtgevoelig papier.
septic,septisch:bederf-,rotting-bevorderend.
sentenee znw., vonnis lïn strafzaakj, sept
im al, zeventallig.
oordeel,uitspraak;(vollzin;to pro-

uple znw., zevenvoud; c#j.,
nounee(pass) -,vonnisvellen (over, sept
voudig; ww., verzevenvoudigen.
on); ww.,vonnissen,veroordelen (fzz
strafzaak;tot,to).
sequel, vervolg (op,to), verder versententious, kernachtig,bondig,krachloop;gevolg,resultaat.afloop;in the
-,in hetverdere verloop,naderhand,
tig;ook:gewichtigtdoend).
sentim ent,gevoel;gevoeligheid;gevoelater.
len, m ening, gedachte; m arket -, sequenee, volgorde, opteenlvolgi
ng,
m arkt-2beursstem m ing;- in the eoal
(volglreeks, serie; (logisch) gevolg;
trade ls hopeful, de kolenhandel is
(logische) samenhang'
,to follow in
hoopvolgestem d;m y - towardshim ,
proper -, behoorlijk aansluiten; in
rapid -,in snelle opeenvolging;in mijn gevoelens jegens hem ;zie ook
to, in aansluiting aan, ten vervolge
voice ww.
sentim ental,gevoelig,sentimenteel;gev>n;thisthrowsthenumberoutof>
hlerdoor wordt de volgorde der
voels-.-; pri
ee(value) lx4mer.l,fannum m ers verbroken; without -, ontasieprijs (-waarde).
sam enhangend;zie ook event.
separability, scheidbaarheid.
separable, scheidbaar,te scheiden.
sequent,(daarop)volgend;-to,(uplom
separate adJ'.,(aflgescheiden,afzondervolgend op (uit).
uential, (oplvolgend;daaruitvoortlijk, apart (van, from);to keep -. seq
afzonderlijk houden;- estate (jur.), vloeiend;sam enhangend.
persoonli
jk bezit van gehuwde sequester,afzonderen;(jur.)sequestrevrouw ; to send -ly, by - post,
ren,brslagleggen op;ingerechtelijke
bew amng stellen;ved,ookkafgelegen,
under - eover, afzonderlijk (seOenzaam .
paraat)zenden;ww.,(aflscheiden,afzonderen (van,from),verdelen; (in sequestrate,zie sequestçr (jur.).
factoren)ontbinden;sorteren;schei- sequestration, afzonderlng; (jur.) jequestratie,beslagleggingàconsignatle:
den,weg-,heengaan (van,from);uit-,
vaneengaanizich afscheiden,loslaten;
gerechtelijke bewaargevlng.
- out,(zich)afscheiden (ook chem.j; sequestrator(jur.),sequester:bewaarder
separating machinw separator;znw.,
(beheerder)van gesequestreerdegoederen.
(afzonderlijke) af-, overdruk.
separ
diateness,afgezonderdheid,(aflschei- sere,
sergezi
znw.
e se
,asr.
erge,saai;adJ'.,(Van)Serge.
ng.

gergette

sergette,sergette:dunne Serge.
serrleand,
l c#jope
.,tot
een reeks (serie) behoenvolgend, volg...; in afleveringen verschijnend; -ly, seriegewijze; in afleveringen; - manu-

serviee

- as(for),dienen (dienst doen)als
(tot),strekken als;it -s him right,
hij heeft zijn verdiende loon; custom ers,klanten bedienen;the(Iistrietto be -d by this branch, het ge-

lacture,fabricagein serie;- num ber,
volg-, serienum mer'
, puhllcatiom
werk in afleveringen;znw.,feuilleton;

bied dat door dit filiaalmoet (zal)

(zeld.j= 'w publication.
schijnen.

(
hielp)hem niet;asingleexamplewill
-

serialize, in afleveringen doen verseriatim , in geregelde volgorde, na
lkander, punt voor punt, één voor

worden bediend;that excuse d14 not
- hi
m, die verontschuldiging baatte

to illustrate...,een enkelvoorbeeld
is voldoende Om aan te tonen ***@
;
geïnsinueerde;
t
he
pa
r
t
y
-d
(
j
u
r.
)
,
de
- t
he pr pose, aan het doel beant-

eén;to dealwith (eonsider,examine,
diseuss) the proposals, ete. -, de
voorstellen enz.punt voor punt (in
volgorde) behandelen (overwegen,
nagaan,bespreken).
serieulture, zijdeteelt.
series fook zrzp.),serie,reeks,opeenvolVing,rij.
,in -,in.serie;ook:achter
elkander, zie ook v
Jan)uP.
oin B
raziliaanse
seringa, (soorten
rubberboom .
serious!ernstig,serieusierg,bedenkelijk;
aanzlenlijk,belangri
jk'
,degelijk;-ly,

woorden,zie verder purpose c1);the
tide -d, het getij was gunstig; one's (its, the) turn (need), aan
iemands (het) doel beantwoorden,
van pas kom en,het er mede kunnen
doen;- a writ (summons, proeess)
(on,upon),-withawrityetc.,(iemand)
een exploit(dagvaarding)betekenen;
- out,uit-,ronddelen;- a person out
(for...),iemand (iets)betaald zetten;
- with,voorzien (bedienen)van;zie
ook naeniory,occasionznw.
,timeca),
trick c)
ZnW.
ee
ns
t
; tak
di
.
a.
ook:in ernst'
,to take -ly,ernstig op- serviee
van d.; dienst,
vatten; au sérieux nemen'
, -ly

damaged,ernstig beschadigd;- loss,
ernstig (gevoellg) verlies'
, zie ook
difficulty c),oblection,thought.
seriousness,ernst;bedenkelijkheid.
seroon. seron, seroen.
serpentine c#j.!slangachtig (ook fig.),
slangen...; zlch slingerend, kronkelend (ookjig.j;- windings,kronkelingen, kronkelpaden Look jig.j; znw.,
serpentijn-,slangensteen;spiraalpijp;
fcf
zz., (zich)slingeren,kronkelen.
serratetd),zaagvormig,getand.
serration,zaagvormigheid, getandheid.
serried, (aaneenlgesloten.
servant,bediende;knech'
t,m eid,dienstbode;beambte,am btenaar;publie -,

nut; bediening'
, d.baarheid; d.verrichting'
, d.betrekking; d.staat; be-

tekening (v.exploit);servies'
,buizennet (v.gas- of waterleiding), verdeelpijp; Lscheepv.j omwoellng (v.
touw);publie -, staatsdienst; ook:
openbaar bedrijf,o.e dienst'
, quiek

-, prom pte bediening;the tanks are
showing signs of eorrosion after only
two YPRKS
de tanks vertonen
tekenen Van corrosie na slechts

t
wee jaarin gebruik tezi
jn geweest;
eonkact of -, dienstcontract; offer
of -(s), d.aanbieding; on the termination of-,bijhet eindigen van
het d.verband;years of -,d.jaren;
- of a loan, d. ener lening,lenings-

d.;the - of the series A debentures,
rijksambtenaar;-s'agency(registry
de dienst der obligaties serie A.
offiee), plaatsingbureau voor huispersoneel; zie ook civil, domestic b)metww.
,to have com pleted 25 Jrears'
- with thefi
rm (eompany),25jaarbi
j
adj.tobedient.
serve,dienen,bedienen;vandienstzijn; de f
irma (maatschappij) in dienst
.
dienst doen;dienstig (gunstig)zijn; zijn,to celebrate the eompletion of
baten,helpen,voldoende(toereikend)
25 years'- with the company, zijn
zijn;bekleden,vervullen (v.ambt);
25
-jarig ambtsjubileum vier,en;
to do
one a -, zie to render a N'
to enter
uitdienen (zijn tijd); behandelen;
(scheepv.jkleden,omwoelen(v.touw);
(join)the - o1,in d.treden van;to
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set
establish a -, een d.instellen; the sesam e, sesam kruid: -olie,-zaad.
hank
willestablish (setup)a special- sesqui-, anderhalf, ln verhouding van
for this purpose, de bank zal een
11/u:1; -pedalian, 11/u voet lang;

servieeabiliî

bijzonderen d. daaryoor instellen;

the m achines are giving exeellent -,
de m achines voldoen zeer goed; to

(/ïg.) ellenlang.

session, zitting,sessie;zittingsperiode;
to he in -, zitting houden;zie ook

malntain (keep up) a -, een d. court c1).
onder
ho
uden;tooffer(tender) one's sesslonal. zittings-...
'n d.n aanbieden; to render setc1)zetten,plaatsen,stell
- S, ZiJ
en,schikken;richten, regelen; be-, afzetten,
a -: een d. bewijzen'
, to render
inestxmable -s, onschatbare d.n beomboorden (met, with); inzetten,
wijzen; lt has seen -, het is veel
(belplanten,poten,(belzaaien;vastgebruikt? draagt de sporen van een
s
tellen,bepalen (v.prijs,termijn,dag,
veelvuldlg gebruik; zie ook call in.
uur,tijd)enz.;opgeven (v.vraagstuk,
c)metvoorz.,Iam entirely atyour-,u
taak enz.);uitzetten (v.wacht,net);
kunt(geheel)overmijbeschikken;to
aanzetten (v.scheermes);zetten (v.
beatone's ook:iem and ten dienste
zetsel,manuscript,boek;ook:- up);
staan; issued for
br @*@, Londer
gelijkzetten (v.uurwerk; met, by);
vonnisj,voor expeditie: ...;to withaangeven (v.toon,de mode,pas);
draw from Ny uit de vaart nem en ,
yatten,zetten (v.edelgesteente;in,
buiten dienst stellen;in the - of,in
in);zitten,vallen (v.kleedingstuk
.);
d. van; to put into -s zie to place
(doen)stollen,stremmen,hard (vast)
(put) on (the) -; to put into the
(doen)worden,verharden (v.cement),
Am erican -, in de vaart op A.
in-,beklinken (v.metselwerk);onderbrengen;to take into one's -, in d.
gaan (v.d.zon),(/fr.)tanen?afnemen;
nem en;zie ook force l
-nto,to be of
zich bewegen (v.wlnd,getlj);zieook
(greyt) - (to),(iemand)van (groten)
setting;- free,vrijmaken (v.capacid. zljn; to be of little - (to), van
t
eitenz.);- onethinking,iemand aan
hetnadenken brengen;-onesellto ...,
weinig nutzi
jn;to beon -,in (werke
lijken)d.zijn;onHis(H!r)Myjesty's
zich er toe zetten (op toeleggen)om
...; t
(afgek.:O.H.M.S.),,,Dlenst'';letter
he period - 1or..., determijn
O.H.X.S.! d.brief;to plaee (put) on
gesteld voor...;- asaw?een zaag (de
(the) -.zn de vaart brengen,in d. zaagtanden) zetten; zzd ook afloat,
stellen;(toplaee,put)outof-,buiten
afoot,casellh),exampleznw.,going,
d. (bedrijf) (stellen) (v. schepen, pace,right c1),sailc),standard c),
machines).
task c),e.a.
#)samenst., - eall, dienstgesprek cz) verbind.,- about (a thing,...ing),
beginnen, aanpakken, ter hand ne(fd!e/.);- eut,ziecutc);- messagw
d.bericht; - pipe, verdeelpijp (v. men;verspreiden (v.geruchte.d.);I
do notknow how to - ahoutit,ik weet
gas. water); - regulations! d.regleniet hoe ilkhet m oet aanleggen; m ent;- station,pompstatlon (voor
ahout it eneygetieally,het flink aanbenzine); telegram, d.telegram .
sbrvieeability, zie serviceableness.
pakken, m et kracht aanvatten; servieeable,dienstig,bruikbaar (ook v. ahoutitthe rightway,hetgoed (op
persoon), nuttig (voor, to); gedçjuistemanier)aanpykken;-about
schikt,practisch,handig;to render-,
with, afzetten (omhelnen) met; bruikbaar m aken.
above, stellen boven, hoger stellen
servieeableness,bruikbaarheid,enz.,zie
dan; - against, playtsen (stellen)
seryiceable.
tegenovgr;opzetten,ln het harnas
serviette, servet.
j
agen, lnnemen, kanten tegen; servile,slaafs, kruiperig,serviel.
onesell (one's faee) against, zich
servility.slaafsheid,serviliteit.
verzrtten (kanten)tegen; - apart,
sen itude, slavernij; slaafsheid; (jur.), terzljdestellen (leggen),afzonderrn,
zie easem ent.

reserveren; - apart one day lor,eén

Fet
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dag bestemmen voor;- apart(aside)
money for,geld bestemmen (uittrekken)voor;the gpaee - apartlorthis,
de daarvoor bestem de ruim te; asidw ter zijde leggen (stellen); ter
zijde stellen, bultsn beschouwing
laten; buiten werklng stellen, verwerpen,vernietigen(ooàv.uitspraak);
reserveren; -tlng aside ...? afgezien
van,daargelaten,metterzljdestelling
van; these revenues are - aside for
extindion oftheloan,deze inkomsten
worden bestem d (aangewend) tot
delging derlening;- at,zie defiance,
ease ZnW7.,natlghtyrest 1 znœ-,e.a.;

baek?terug-,achteruitzetten (ook
lig-j;zïe ook dj; - before, voorlegê

gen,-zetten,voor Ogen stellen;- before onesell? zich tOt taak stellen;

by,terzilde (Opzij)leggen;reseropschrijven Look:- down in writing),
optekenen;Lgemeenz.) op zijn num-

veren; - down, neerzetten; neer-,

m er zetten; - down as, beschouwen
als, houden voor; - down at, vast-

stellen (sghatten,ramenl'op;- down
for, aanzlen (hguden)voor; - down
for hearing (tnal),op de rol zetten
(jur.);- down in figures,ondercijfers brengen;-downto,toeschri
jven
aan;- forth,uiteenzetten,opsom men,
verm elden, in het licht stellen; -

forth in detail, in bijzonderheden
aangeven;- forth on a journey,een
reis aanvaarden, op reis gaan; forward (veroud.),vooruithelpen?bevorderen; - im intreden (v. Jaargetijde,ti
jdperk,reactie,verbetel'
ing,
herstelder marktenz.);invallen (
.v.
vorst,koude,dooi,duisternis enz.),
beginnen;opkomen (v.vloed);a fall
inprieeshas-in,erisçen prijsdaling

ingetreden;raln - in,it - in to rain,
het begon te regenen; - ofl, uit-,
afzetten, afbakenen, afpassen; afreizen,vertrekken, zich op weg be-

geven (naar, for); doen uitkomen
tals tegenstelling), verhogen; goedmaken,opwegen tegen; (jur.) compenseren; vgl. offset gzf&-; - o11
against, stellen tegenover, doen opwegen tegen;thesepaym entsean be o1fagainsttherem ilfxneesto bem ade
by ...,dezebetalingen kunnen worden

set
veref
adva
fendntme
age
t,de remisesVan....
,- ojt

to
gunstig (voordelig)
doen uitkomen;zieook #);- on,op-,
aanzetten, aandrijven, aanstoken;
aan den gang brengen;aan het werk
zetten;to be - on...,verzotzijn op;
zi
jnzinnengezethebbenop,heterop
gezethebben...;-one'shopesom zijn
hoop vestigen op;zie ook foot ca),
e.a.; out, uitzetten, afbakenen,
-pal
en, aftekenen; ontwerpen; aflo-

pen (v.getij);uiteenzetten,opsomm en,uitvoerig verm elden; versieren
(met, with); beginnen (met, with,
by);op reis gaan,vertrekken (naar,
for;van,from);tentoonstellen,uitstallen; Ldrukk.j wijd zetten; aan-,
toewijzen, kavelen; - out elearly,
duidelijk uiteenzetten;partieularsof
which are - outbelow,waarvan hieronder de bijzonderheden volgen; (oneself) outto ...,het er op aan-,
toeleggen om ;-out(uplonajourneyy
een reis aanvaarden;zie ook dj;- a
person overothers,iemand (aanlstel1
en over (aan hethoofd stellen van)
anderen;- to,beginnen,aanpakken;
- t
o...,beginnen te...;- to work.aan
hetwerk zetten;aan hetw.gaan;zie

oo
k right ca),e.a.; up, op-,overeindzetten; opstellen,-zetten, -richten, stichten, scheppen, instellen;
aan-, instellen, benoemen; weder

op de been helpen; zetten (v.

zetsel, manuscript, boek); Coneil-

iation Boards have heen - up in
m ost eountries to @**N in de meeste
landen is een verzoeningsraad ingesteld om ...;- up a business, - up in
husiness(trade,asatrader),een zaak
beginnen (
oprichten),zich vestigen;
- @ne up in business,iem and in een

zaak zetten;- up a (eounter-lelaim
(jur.),een (tegenleisinstellen,zieook
defence; - up a theory, een theorie
opstellen (verkondigen); - up for,
zlch uitgeven voor, zich opwerpen
als;- oneselfup to ...,zich opwerpen
om ;to be well- up with,goed voor-

z'
ien zijn van; zie ook #); zie ook
confusion, house c), precedent lI,
service è),e.a.;- upon, zie - on;
- with,bezetten met(diamantenz.).
bt znw.,het (zich)zetten;in-,beklin-

sett
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settlem ent
kixlg; bepleistering, beraping; verafdoen, -handelen, -wikkclen, V0Peffenen,voldoen,verrekenen;schikzakking (v.grond);richting (v.getij,
kent regelen, oplossen, beklinken;
stroom ,wind); (het) zitten, vallen
(v.kleding);stek,loot;stel,garnituur, liqulderen; vaststellen, bepalen; ko-

servies, span, ploeg, partij, reeks;
stel,troep,coterle;aggregaat;(radio-,
telefoon-ltoesteli (v. zaag) zetting;
to draw a B/L zn a -,een connossrment in triplo opm aken;zie ook
bl111lc),dead c),furniture,e.a.
c)adJ'
.,gezet;zich vastgezethebbende;
vast (ook v.prijzen,tijd,voorschriften),vastgesteld,voorgeschreven;
fair, bestendig (op barometer);
lorm , vast form ulier; - phrases,
vaste (geijkte) uitdrukkingen; zie
ook hard bj,purpose ca): rule c1).
#)verbind.,--baek,terugzettlng,terug-,
achteruitgang;(fig.jterugslag;tegenslag; to experienee a --baek, tegenslag ondervinden;een terugslag ondergaan; a --baek in the eeonom ie
s
ituation, een terugslag in de Con'
2unctuur; bolt, kopbout; - nut,
contram oer; --off. versiersel (
als

contrast);tegenhanger,tegenstelling,
contrast;tegenvorderingivergoeding;
(jur.) compensatie; schuldvergelnking;vgl.offsetznfc.;asa --off,ook:
daartegenover, daarvoor; to be a

--off against, (weder) goedmaken,

Opwegen tegen;compenseren;zie ook
m utual'
,--out,begin;vertoning;uit-

l
oniseren (v.land);zich vestigen(ook:
down, oneself), zich installeren;
afrekenen (gcœ.:- up: - accounts);
zie ook settled en settllng;that -s it
(thematter),daarmedeisdekwestie
afgedaan, dat geeft den dool'slag;
the oil is leftto - for a day or two,
m en laat de olie een paar dagen bezinken; - accounts, afrekenen; -

one's affairs, orde op zijn zaken
stellen; - a debt, een schuld afdoen

(vereffenen, betalen); - a day 1or

the m eeting, een dag voorde vergadering vaststellen; - a difference

(dispute),een geschilvereffenen (bijleggen, beslechten?uit den weg ruimen); - an invoiee, een rekening
voldoen (betalen);- a strike, een
staking bijleggen;- theterms of, de
voorwaarden vaststellen Van, con,zi
b4ditionneren'
e ookdamage c).
verbind., - down (in business),zich
(gaan)vestigen;togetfirmly -ddown
> a m arket,vasten voetop een markt
krijgen;- downto,- oneselfto,zich
meternstzettenaan;zieookshapeb);
- money (an annuity,a pension)om
geld (een jaargeld, pensioen) vastzetten op ;- on a plaee for a bunker
station, een plaats uitkiezen (vasts
tellen)vooreenbunkerstation;- on
a plan,tot een plan besluiten;- out,

rusting;fgemeenz.jOmhaal;the --out
and form, de indeling (Opzet) en
Vorm ; - serew,stelschroef;- squarw
tekendriehoek;--up tdr
zich door bezinking afscheiden, uitzler.l,Samenstel,opzet,structuur (/fg.).
zakken;- up (aceounts),afrekenen;
when we eom e to - up with him,
sett= set bj (fn sommige technische
betekenissen);vierkante straatsteen.
zodrawijmethem gaan afrekenen;settee, zitbank?sofa.
upon, zie - on; - with, tot een
setting,(het,wljzevan)zetten,enz.,zie
accoord (tot overeenstenlming) geraken m et.
set c1);montuur; - coat,bepleistering, beraping; --off, zie set-off; - settled, gevestigd; voldaan, betaald;
pole!schippersboom ;- rule fdrukk.j,
vastgesteld,bepaald;vast(v.gedragszetli
ln;- stick (drukk.),zethaak;lijn, overtuiging,verblijfplaats,wetime, verhardingstijd (v. cement).
der);a more - state ofaffairs,meer
settle c) vestigen, vaststellen; (doen) geregelde toestanden;- wind,gestabezinken, neerslaan, zakken; klaren
dige wind; zie verder settle.
(v.wijn,bier enz.);in-,verzakken, settlement,vestiging,enz.,ziesettlec);
inklinken;vastworden (v.h.weder);
vergelijk, accoord; vaste woonvast w orden, klonteren, stollen;tot
plaats; volksplanting, nederzetting;
rust (bedaren) komen (brengen);in
(acte van) overdracht; uitkering,
orde(inhetreine)brengen,uitmaken; jaargeld; vastzetting (v. geld of

settler
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eigendom op persoon;op,on,upon);
(Stock Exehange) -,rescontre;deed
of -, huwelijkscontract; end -,
rescontre aan het einde der m aand,
ultim o;fortnightly -,r.per m idden

sexpartite

times,drie (verschillende)malen;zie
ook jointbj;voornaamw.,verscheidene,ettelijke;- ofyou,verscheidenen

uwer; am ong the Iots there were that Avere Di@re or less damaged,
in de maand; to eome to (reaeh,
onder de partijen bevonden er zich
rscheidene die min of naeer bearrive at) a -,toteenovereenkomst, ve
schadigd waren.
regeling,schikking, vergelijk, overeenstem ming enz.kom en;to elleeta severally, elk voor zich, ieder afzoneen overeenkomst, regeling enz.
derlijk,hoofdelijk;-liahle,hoofdelijk
treffen-to m ake a - of one's estate.
aansprakelijk;zie ook jointly.

zi
jnbezittingen overdragen;tomake severaltp afgescheiden-, afzonderlijka - on,geld enz.vastzetten op;lt is
heid;in -,znpersoonlijk (ongedeeld)
hoped that a - will be reaehed,m en
bezit.
hoopt totovereenstem ming te zullen severance? (
aflscheiding, verbreking,
kom en; the of aceounts, ook: het
enz.j zL& Sever.
afsluiten der rekening; in - of, ter severe, hard, streng (
jegens, upon),
gestreng; ernstig; stipt; sober, eenvereffçning (verrekening,voldoening)
van; m
- full (complete) - (of), ter
voudig (v.lijn:stijlenz.);to be -ly
lelt,zlch ernstlg doen gevoelen;a f
i
na
l
e
(
y
l
g
ehe
l
e)
k
wi
j
t
i
ng
(
va
n)
,
zi
e
ook recelpt znœ.;next week we shall
blow, een zware (gevoelige)slag;send a ehequein -,devolgende week
eom petition,scherpe,felle concurrentie;-erisis.ernstigecrisis;-eritieism ,
zullen wiju een cheque dorn toekomen tervereffening (van dltbedrag, scherpecritiek;- regulations (measuwerrekening);in part(full) - (of),
ures),strenge voorschriften (maatregelen); - winter, strenge winter.
trr gedeeltelijke (algehele) vereffe- seve
rity, hard-, strengheid, enz., zie
nlng (kwijting) (van);zie ook bank
severe;ernst;with theutmost -,m et
IIc);- day,ziesettling day.
de grootste gestrengheid.
settler,kolonist;fgemeenz.jbeslissendte) sew,
naaien,aannaaien;innaaien?broslyg.argum ent enz.,dooddoener.
settling,kolonisatie;zie verdersettle c);
cheren (v. boek); fscheepv.j lljken;
-s, bezinksel, droesem; - day, ah
zie ook sewing'
, - im innaaien'
,- on,
aannaaien,-zetten; - together, aanr
ek
eni
ng
s
dag;
(
b
eu
r
s
t
.
j
,
z
i
e
pay
day;
eennaaien;- up,innaaien,naaien (in,
rate (priee),liquidatiekoers.
settlor.wiegeldenz.op iemandvastzet.
in),dichtnaaien.
sevenlold, zevenvoudlg.
sewageznw.,rioolslijk,-water;(
&zœ.,met
sever,(aflscheiden,af-,verbreken,losrioolslijk bemesten.
maken Lookjig.j,afhakken,-houwen, sewer 1, kleerm aker, naaister; naaim achine.
snijden, -scheuren (van, from);
verdelen,splitsen (v.boedel,passiva sewer 11 znw.t riool; waterlozing; pe, rioolbuls; ww.,rioleren; afvoeenz.); breken; scheiden, van (uit) pi
ren door riolen.
elkandergaan;- allrelations(one's SeWe
rage, riolering,rioolstelsel; ook =
e
onneetion) with, alle (de) betrekkingen afbreken m et;- oneselffrom,
SeWage ZnW.
sewing, het naaien;naaiwerk; naaisel;
zich afscheiden (losmaken)van.
severable, scheidbaar.
(het)brocheren (v.boek);(alg.ben.
several adJ'.,verscheiden; verschillend,
voorjachi
naai
garens;- cotton, n.garen;
ne. n.m achine; treadle onderscheiden; afzonderlijk, eigen; m- aemhi
ne,trap-naaim achine;- needle,
zie ook severally; - Iiabilitys hoofden.naald; - press, boekbindersnaailijke aansprakelijkheid; in thelr nam es,op hun respectievenam en,e1k
bank.
sexennialtly), zesjaarlijks.
o
p
z
i
j
n
(
e
i
ge
n)
naa
m
;
o
t
he
r
s
,
ve
r
scheidene anderen;- tim es,verschei- sexillion,zie sextillion.
sexpartite, zesdelig.
dene (herhaalde) malen; three
-
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shaky
sextant
sextant. sextant.
zweem vantwijfel(bewijs);.y'
.'.,schaseulllion, sexti
llioen (1 met 36 nullen; duwen;be-,overschaduwen;(als een

Amer.k1 met21 nullen).
s.)volgen,(zijn gangen)nagaan;afschaduwen,vooruitaanduiden (ook:
sexto (c/geà.:6to,6o),sexto,(boek in)
- f
sextoformaat; -deeimo (tz/geà.:
orth);- prlces,de prijzen geheim
houden.
x6mo, 160), sedecimotformaat): sha
dowy,schaduwachtig,beschaduwd,
32 pag.yer vel.
sextupleadJ.,zesvoudig;znw.,zesvoud;
schaduwrijk; (/ïg.) hersenschimmig,
WW.nverzesvoudigen.
onwezenlijk;vaag.
hut,keet.
shad
y,schaduwri
jk,beschaduwd;(/fg.)
s
hac
k
(
d&e
r
.
)
,
het daglichtniet kunnende zien,vershaekle znw-,schakel, beugel,schalm ,
harptsluiting); (gew. mp.:) boeiten),
dacht, dubbelzinnig, twijfelachtig,
van twi
jfelachtig gehalte.
kluisterts)(ook fig.j,belemmering;bolt, (harplbopt; ww-, koppelen, shaft,schacht;pijlLook/fg.);spits;steel;
lamoen;fdrijflasimijnschachtisclloorschakelen; boelen, kluisteren Look
steen (bovqn dak); zie ook quiver
/ïg.),belemmeren.
I; -ing, drllfwerk.
shad, elft.
shag,ruig haar;(
shaddoek, pom pelm oes.
laken met)lange nop,
pluis; ,9
shade c) ZnW. schaduw; (
shaq''(tabak).
lampelkap, shaggl
nesg& rulg-,borsteligheid.
scherm , stolp; luifel, klep; tint,
schxkering,nuanceLooklig.j;zweem, shaggy, rulg, borstelig.
s
chllnttje);-s o1 eoloxm kleurscha- shaq een znw., segrijnleder; cdj., sekeringen;-s ol m eaning!nuanceringrlnen.
gen,nuances (in betekenls);a - bet- shakeww.,(doen)schudden (ookchem.t,
schokken (ook jig.);schudden (met);
ter, higher, lower,etc.,iets(eenwei(doen)wankelen (ookfig.j;uitschudnig) beter,hoger,lagerenz.;tokeep
den,-slaan;(doen)trillen;schudden,
in the - f/ïg.),op den achtergrond
be
ven;in a -n eonditiom in ontredbl
ijven;toput(east,throw)intothe-,
in deschaduw stellen;olf-,m iskleur:
derden toestand;- one's confidencw
iem ands vertrouwen schokkep (
aan
ongelij'
kvan kleur;tobepartieularto
het wankelen brengen); -n timber,
a -,heterg nallw nemen,uiterm ate
precieszijn;- eard,kleurtabel,kleu- gescheurd hout;he was maueh -n by
renstaalkaart; - deck fscheepvjj, (with,at) the news,hijwaser zeer
door geschokt (over ontdaan); zonnedek;- tree,schaduwboom (ln
plantages).
d
owm afschudden (v.vruchten);op
orde kom en; zich schikken; - oll,
bjffzœ.,schaduwen Lookin hettekenen);
be-,overschaduwen;van een (lichtl(van zich) afschudden fook fig.j; scherm voorzienë beschutten, beout,uit-,leegschudden;(beurst.jspuis
c
he
r
me
n
(
t
e
ge
n
l
l
c
ht
,
t
oc
ht
e
n
/
ï
g.
)
;
en; ookl (anderen) dwingen tot
the prlce(somewhat!a little) finz. ,,spuien'';--out (znœ.), (het) ,yspuien''! - millions out of the publie,
Amer.j,ietsvandenprljjafdoen,den
m illzoenen uit de zakken van het
p.iets lager stellen, er lets op laten
publiek kloppen; - up, (op-, om )vallen;-o1f(away),langzaam (doen)
overgaan (v.kleuren,licht,jig.v. schudden;wakkerschudden(ookjig.j;
zie ook creditca)en ca);znœ.,(het)
opvattingen enz.)(in,into).
schudden enz.;schok,beving,trilling;
shadiness, schaduwrijkheid, verdachtheid, enz.,zie shady.
(hartlscheur (in hout); -s (dmcr.),
(stel)duigen;no great-s fgemeenz.),
shadow znw.,schaduw (ookjig.j;s.beeld,
niet veel zaaks.
afschaduwinq;schijn,spoor,zweem, shn
klnesg,beverigheid,enz.,zie shaky.
.
schaduw;schlm ;aanduiding;to eateh
at -s, naar een s. grijpen;eomlng shaky, beverig; onvast,w ankel, wrak
events cast their -s belore, de ko(ook/fg.);zFak,onzeker,onbetrouwm endegebeurtenissen werpen haars.
baar,onsolled;gescheurd (v.hout);
the position ofthe lirm is-,de firma
vooruit;nota-oldoubt(prool),geen

shale
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shape
staat er zwak voor,staat wankel;- shank (
fecAn.),schacht,steel;oog van
dcbtor, zwakke debiteur;his Englieh
ern knoop; fdrukk.) corpus:letterdzkte.
is -!hij is zwak in het E.;zie ook

credlt cz).
shantung,shantung:Chinese zijde.
shale, leisteen; OiI -4s), petroleum- shanty, hut, keet,loods.
houdende leisteentlagen); - oil, uit shape c) œœ., vormen, maken (tot,
leisteen gewonnen petroleum .
into),modeleren,fatsoeneren,vorm
shall(fn contractene.#.,i.p.v.''will''), geven;regelen.inrichten (naar,to),
z
al,zullen;(clsbelojte:jyourfurther
aanpassen (aan, to); ontwerpen,
orders - have ourbestattention,aan
opstellen, bedenken; zich vorm en,
een zekeren vorna aannem en'
uw verdere bestellingen zullen wij
1 Pe*P- d, i
n den v.van een peer,peervoralle zor: besteden.
shalloon, llchte Stof,soort saai.
mig;wewillwait>nd seehow he will
shallop, sloyp.
(in this positz
*on), wij zullen afshaltllot, sialot.
wachten, hoe hij (in deze positie)
shallow adJ.
,ondiep,laag;(/fg.)OPPervoldoet (zich ontwikkelt); - well,
vlakkig; - -draught vessels, schepen
zich goed laten aanzien, er goed
m etgeringen diepgang; - pan,platte
voorstaan,veelbeloven Look v.perpan;znw.,ondiepte,ondiepe plaats,
soon);how to - one's answer, hoe
zandbank;platte m and;venterskar;
zijn antwoord in terichten(kleden);
W W ., ondi
epter)worden (maken).
- aeourseLscheepv.t.koersen;- one's
shallownesw ondi
e
pt
e;
(
/
f
g.
)
o
ppe
r
vl
a
k(her) eourse 1or (to) (dcA.),koers
kigheid.
shaly, leisteenachtig,leisteen....

zetten naar; - the eourse S.W ., k.
zetten naar het Z.W .;- one's eourse

sbam ww.,veinzen (te hebben),voorwenden (tezijn),doen alsof,simuleren Look intrans.j;- ilI(illness),zich
ziek houden (ziekte voorwenden);
znw.,bedotterij,voorwendsel,schijn
(-vertoning),komedielnamaak;simulant,komediant,bedrleger;adj.,voorgewend,schijn...,nagemaakt,gefin-

- one's eourse accorëngly!dienovereenkomstig handelen (zljn m aatregelen nemen);MrX madethe Yery
eonelusion that has been shaping in
ourminds,namely...,deheerX is tqt
dezelfde conclusie gekom en als dle

een s.zijn voor,tots.strekken;--

indenv.blijven,zijnv.behouden;not

(/fg.),den koersrichten (naar,for);

welkewijonshebbengevormd,n1....;

geerd; - door, blinde deur; - sale,
how
things(events)areshaping,welk
gefingeerde verkoop; - title page
verloop de zaken hebben; - out,
vorm en, m aken; - up, vorm en,
Ldrukk.j, voorhandse, Franse titel.
sham hles,slachtplaats;s.bank;vleeshal.
fatsoeneren; shaplng machinw ZLd
shame znw., schaamte; schande'
, to
shaper.
hring - on,to bring to -,te schande bjznw.,vorm ,gedaante,gestalte (ook
maken;to ery - (uplon, s.roepen
fig.j; gesteldheid, toestand; leest,
over(sprekenvan);itisa-,hetiss.; blok,m odel,fatsoen;zie ook shapely;
to put to -, beschamen, beschaam d
to assum ea delinite totake-,(
een
maken;to my -,totmijns.;tothe vasten)vorm aannemenjtogive - to,
of,tot beschaming van;to be a - to,
zietoputinto- ;toretam (stayin)-,

faeed, bedrem meld, beschroom d;
beschaam d; œm., bescham en, beschaam d m aken; te s. m aken.

ehameful, schandelijk.

shameless,schaam teloos,onbeschaam d.
shamm er, sim ulant.

shammy,shamtmloy,zie chamois.
h.wassing; h.wasmiddel fook: powder).

sham poo œœ.,het hoofd wassen;znw.,

in any - or form ,in geen enkqlen v.,
op geen m anier,ingeen geval;m Kood

(bad)- (ïnz.drzzdr.l,inqoede(slechte)
conditie;in the - of, ln den v.van;
exporters received help in the - of a
hounty,deexporteursontvingen hulp
in den v. van een uitvoerprem ie;to

P
ut into -,vorm geven aan;to settle
m to > zich vorm en,een vasten v.
aannem en;out o1 -, uit den v.
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shazer
shaptelahle
e
n
hol
di
ng;
t
o
issue
z
i
t
;
z
i
e
o
ok
h
)
s
hapte)able, vormbaar, vgl.shape c).
- s, a.
shapeless,vorm loos.
n uitgeven (plaatsen);to take

shapelessness,vormloosheid.
shapely, goedgevormd, welgem aakt.
shaper,vormer,m odeleurifreesm achine.
shard, scherf, brok.

shareIc)znw.,deel.aandeel(ookfig.j,
portie;aandeelin maatschappij,zie
11; my fair -, het deel dat mij
redelijkerwijzetoekomt;tobear a in the Ioss,in deschade (hetverlies)
delen;to eontribute (stand) one's -,
zijn deelbijdragen;tofalltoone's -,
iemand tebeurt(ten deel)vallen;to
have a - in,aandeelhebben in,deelhebbenaan;togo(equal) -s,togo and - alike,geli
jk-op delen;samendo
en,samen bijdragen;totakea(no)
- i
n,(niet)deelnemen aan;totakea
third - in,voor een derde deelnem en
in;- and- alike,gelijk-op delend;in the expenses(eost),qrofitts),aandeel in de kosten, wlnst; zie ook
com e in.

è) œœ., delen (met, with); verdelen
(onder, tussen, among, be-tween);
de
len (in,in),deelhebben, nem en ,
aandeelhebben (aan,in,in);- (and
) allkw - equally,geli
jk-op (gelijkelijk) delen; - a person's opinion,
iemands zienswijze (mening,standpunt)delen;thesesecurities-din the
generaldepression,dezefondsen deelden in de algemenedepressie;- in the

enquo
tt
ed
an
t
-s, a.n nem en;the -s
dear
a.
no
ere

(are, stantl at) ...,
(
staan op)...;- of no par
value, a.
zonder nominale waarde'
,- tobearer,
zie:);zieook certification,split up,
subscribe.
b)metadj.,bearer-,aandeelaan toonder;eommon - (Xmer.),zieordinary
-; eum ulative -, cumulatief a.;
eum ulative prderence -, cumulatief
preferent a.;deferred -s, uitgestelde

(
slapende)a.n;definitive-,definitief
a.; founder's -,oprichters-a.;lull-,
geheel a.; interim -, voorlopig a.;

mining -s,mijn-a.n,-waarden;new

-, nieuw a.; in the proportion of
one new - against every two -s
held, in verhouding van één nieuw

a.voor iedere twee oude (bestaande); ordinary -, gewoon a.;(fully)
paid up -, lully paid -, volgestort a.; partly paidt-up) -, nietvolgestort a.; preferenee fAmer.:
prelerred)-,preferenta.;partleipating preferenee -, winstdelend preferent a.; pre-preferenee -s, tweede
serie van preferente a.n; priority -y
prioriteits-a-; registered *% a. op

naam;reserve -s (zeld.j,zieunissued

-s;suh--,onder-a-;unissued -s, a.n
in portefeuille'
, vendor's -, inbrenga.; zie ook bonus znw-, nom inal,
nom inative,qualification.

profits.in dewinstdelen,mededelen
zn de w.;zieookprofit-sharing;- out. e)samenst.
, - agio,zie - premium ;broker, zie stock broker; - eapital,
uit-, verdelen; --out (znœ.), uitkering,-deling (uit fonds,kas).
aandelen-,maatschappelijk kapitaal;
share 11 c),aandeel(in maatschappij);
- eertm eate, bewijs van aandeelunlike stock,-seannotbesplitup and
houderschap,bewijs(certificaat)van
are not necessarily fully paid, in
aandeel,a.bewijs?zieook c);-holder,
tegenstelling m et ''stock'' kunnen
a.houder; -holdingts), a.nbezit; ledger, zie - register; - prem ium ,
''shares''nietgesplitst (in onderaanagio op a.n; - premium reserve,
delen uitgegeven)worden en behoeven zij niet volgestort te zijn,vgl. agioreserve; - purehase warrant,
stock llIc);certilieate ol-(s),zie'w
optiebewijs op a.n; - pusher, vgl.
- pushing = het aan de m arkt
certificateàeertilieate for a single -,
brengen Van waardeloze a.n'
>
enkelvoudlg bewijsvan a.;certilieate
#or a number of -s, m eervoudig beregister, a.nregi
ster, lijst van a.wijs van a.;issue of -s,a.n-uitgifte; houders;- warrant,bewijs van aanlo allot -s, a.n toewijzen;.to apply
deel(aandelen)aan toonder.
Jor -s, op a.
n inschrijven;to hold share 111, ploegschaar; - beam, ploegboom .
-s (in).a.n bezitten, a.houder zijn
(in); the -s held, ookl het a.n-be- sharer,deelhebber,-nemer (in,aan,in).

shark
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shark znw.,haai;(/fg.)haai,afzetter;
gauwdief, bedrieger; -sklm haaienvel;- .,afzetten,bedriegen,gauw-

shed
shaving'
, - notes (paPer) fAmer-,
gemeenz.), wissels enz. tegen een
exorbitant disconto opkopen; - o11

dieven;- up,bijeenscharrelen.
(away),af-tweg-lscheren;- through,
sharp c) adj.,scherp Look jig.j, splts, ernog netdoorglippen,hetnethalen;
puntig; fel, hevlg; bits, bijtend; znw.,(het)scheren;flenter,sneetje,
scherpzinnig,gevat,glad,slim ;schel,
spaander;schaafmes; fgemeenz.j afsnijdend;to advanee -ly,sterk opze
tterij;ta4mer.,gemeenz.texorbitant
disconto op wissels enz., woekerlopen (v.koersen);to fix the priees
as - as possible,de prijzen zo laag
rente; it was (we had) a elose
(
mogelijk stellen;a - lall(in priees),
hnarrow,near) - (o11t),het was op
een scherpe daling; - frost, strenge
et kantje af.
vorst; - practices (dealings), be- shaver Lgemeenz.j:afzetter;(X>er.)wie
een buitensporlg disconto of woekerdrieglijke (kwade) prakti
jken (hanrente neem t.
delingen); it was - work,het ging
vlug ln zi
jn werk;hetmoestvlug in shaving, scheer...; afschaafsel; -s,
zijn werk gaan; - at ligures, vlug
spaanders, (houtlkrullen;paper -s,
in het reklnen;to be - upon,hard
papierwol; - basin (bowI), scheer(streng) zi
ln tegen; zie ook bargain
bakje; - brush, s.kwast; - glagw
ca); --edged, m et scherpen rand,
s.spiegel;- powder,s.poeder;- soam
scherp;--sighted,s.ziend,s.v:n ges.zeep;-stiek,(stang)s.zeep;- gtrop,
zicht; s.zinnig; --witted, s.zznnlg,
aanzetriem ; - tackle, s.gerei.
schrander.
s
hawl
, sjaal.
bt èzgfzz., scherp Look fig.j; fgemeenz-j sheaf znw., schoof; bundel; ww., tot
s
c
hove
n of bundels binden.
gauw,vlug;stipt,prompt;plotseling,
lneens; at 6 o'elock -, precies om shear mœ.
,scheren (v.dieren,laken);
6 uur; please wire - (gemeenz.j,
knippen (v.metaal,glas);(doorlkliegelieve dadelijk teseinen;- to tlme,
ven;verdraaien,(doen)kromtrekken;
prompt op tijd;zieook look c1).
(/fg.)snijden,plukken,het velover
de oren halen; ook = sheer 11 œœ.;
c)znw.(dmer.),expert;-s,lange,fijne
shorn of.beroofd van;sharesshorn ol
na
al
de
n;
gr
i
nt
me
e
l
;
L
g
e
me
e
n
z.
j
,
zi
e
sharper.
thel voëng rights. aandelen zonder
djœœ.,afzetten,bedriegen,oplichten,
(ontdaan van het)stemrecht;znw.,
zwendelen.
scheerwol;kromming?afwijking;ook
sharpen, scherpen, aanzetten, (aanl
= sheer 11znœ.;(pa*
xr o1) -e,grote
schaar,snoei-,laken-, metaalschaar;
punten;scherpter)maken;fjig-)qerscherpen; scherper worden, zlch
- steel,sterk verhardstaal,snijstaal.
shearer, scheerder.
verscherpen fook:- up).
hearling, éénmaal geschoren schaap.
sha
rpener, scherper, (potloodlslijper, s
punter.
sheath, schede.
sharper, bedrieger,afzetter? gauwdief. sheathe,in deschede steken (
ook jig.j;
sharpness,scherpte,enZ., zzd sharp c). bekledrn,beslaan,koperen?dubbelen
shat
ter?vgrbrijzelen,versplinteren;(/fg.)
(v.schlp);zie éok sheathlng;- in,
ernletlgen, verwoesten; den bodem
hullen (steken)in.
lnslaan (v.verwqchtingen);schokkrn sheathinp dubbeling, bekleding, huid
(de zenuwen);ulteenvallen,stuk (1n
(v.schlp);- copper,huidkoper.
s
t
ukke
n)
val
l
e
n,
s
t
uk
gaan?
ve
r
s
p
l
i
ng
he
aye 1,schijf,katrol;three--piillep
teren;in a -ed eondition, ln ontreddrleschijfs-takelblok.
derden toestand.
sheyve II, aan schoven zetten,tot s.
blnden.
shattery,brotols.
shave fcsfz., (zich) scheren; afscheren; shed 1,loods,bergplaats,schuur;keet;
schaven; scheren, strijken langs, afdak; -ding, lgods-, opslagkosten;
1000 leet f)f -dzng, loodsen tot een
stri
jkelings raken; (/fg., gemeenz.j
totale lengte van 1000 voet.
plukken, snijden, villen; zie ook
E ngels H and+ woordenboek
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shed
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shelter
shed II,laten vallen,afwerpen,verlieglass, rolglas;- iron, plaatiizer'
,-

zen; afleggen (v. gewoonte enz.); lead, bladlood, lood in bladen; lightning, weerlicht; - pillng, belaten schleten (/fg.);storten,vergieschoeiing;- rubber,rubberin bladen;
ten; werpen, verspreiden (v. licht
- steel. plaatstaal'
, - tin,bladtin,enz-); uit-, afvallen; this e10th -s
dust, dit goed neem t geen stof aan;
zine, bladzink, z.in bladen.
sheetingy stofvoor beddelakens;beklezie ook light Ic1)en lustre znw.
shedding,zie shed 1.
ding; beschoeiing.
sheep(mc.onpcrcn#crdl,schaap'
,schaaps- shelf,plank (v.rek,kast),boekenplank,
vak; vooruitstekende rand; zandl
eder (00à:- leather);- breeder,s.nfokker;- dip,wasm iddelvoors.n;plaat,blindeklip;rotslaag;torem ain
farm er,s.nhouder,-fokker;-farm ing,

on the -, onverkocht, onbehandeld

s.nfokkerij; - fold (pen),s.skooi;rearing,zie - farming;- run, zie walk;- shearing,(het)s.scheren;shears, s.schaar; -skin, schapevel,
-

enz.blijven;toput(lay)on the -,zie
shelve (/fg.);to be on the shelves of
the M unieipal Library, zich in de

vacht;s.sleder;- walk,s.nwelde;wash, zie - dip.

gem eentebibliotheek bevinden.
shelfy, vol klippen of zandplaten.

shellJ,)znw.,schil,peul,dop,bolster;
schelp,schulp,schai ;omhulsel,huls;
sheerIadJ'
.,zuiver,louter,enkel,puur;
steil,loodrecht;dun en doorschilnend
(/fg.) (het) uitwendige, (slechts)
(Ar. stoffen),
* a - impossihility, een
schijn;aardkorst;geraamte,romp (v.
volslagenonmogelijkheid;-nonsense,
gebouw, schip); wand, mantel (v.
klinkklarr onzlnl - waste of timw
ketel,tank e.d.);granaat;ln the l
out
e
r
t
ndve
r
s
pl
l
l
i
n
g;
b
Q
'
w.
,
s
t
e
i
l
,
fjig.j,indendop;toeomeoutofone's
loodrecht; pardoes.
-,loskom en,voorden dagkom en;to
sheer11 (scheepv.jçc;r'.,gieren;afgieren, retime into one's -,zich weder terugtrekken,in zijn schulp kruipen;f<'fzz.,
afzakken (van den koers),zwenken
schillen, pellen, doppen, ontbolsteLookL - off); (verlscheren; - up
(alongside),aangieren;znw.,beloop, ren; m et schelpen bedekken; zich
laten schillen enz.; uit den bolster
gierting);zeeg:bocht v.schip over
de
ge
he
l
e
l
eng
t
e;
(
pa
i
r
o1
)
-s
,
l
e
gs
,
val
len;(aflschilferen;-outLgemeenz.j,
m astbok;- hulk,kiellichter;- plan,
opdokken.
overlangse tekening (v. schip); - bjsamenst.,-almond,kraakamandel;skake, berghoutgang.
auger(bit),lepelboor;- hutton,omwonden m etalen knoop; - eomb,
sheet c,)znw., (beddellaken;dekkleed;
schildpadkam ;- fish,schelp-,schaalblad, vel (papier, rubber enz.);
(nieuwslblaadle;brief(speldrn,naaldi
erten);- gold,bronspoeder,goudbrons; - lim e, schelpkalk; - plate,
den)q (water-, sneeuw-, ns-lvlak;
huid-, rompplaat; - plating, huidgordljn (v.mistenz.);plaat (metaal,
beplating;- trade, handelin oesters,
glas);Ldrukk.jvel;Lscheepv.jschoot;
m osselen enz.; - work, schelp-,
zie ook sheeting;copper (brass) -s,
schulpxverk.
eopperin -s,zie :);in -s,in (losse)
vellen (v.boek),oningenaaid;- of Shell, ajk.Co.
(J@* Shell Transport and
, Ltd; y'-s', aandelen
coupons, blad coupons; - of fix'e,
Trading
daarin.
vuurzee'
,zieookflow œf
zz.cn clean c);

m et lakens enz. bedekken; shellae znw., schellak, f'
<,f
c., m et
.
bedekken, overtrekken, bekleden
vernissen.
Look:- up);- (home) (scheepv.),met sheller, ontbolsterm achine.
de schoten vastm aken.
shellless,zonderschilenz.,qgl.shellc).
bjsamenst.,- almanacawandkalender; shelly, volschelpen;s.achtlg,schelp...;
schelp-, schulpvormig.
- anchor, plechtanker Look jig.j; - she
lter znw-,beschutting,bescherming
b
l
oe
k
L
s
c
he
e
pv
.
j
,
s
c
hoo
t
bl
o
k;
br
as
s
,
geel plaat-, bladkoper; - eopper,
çook /fg.;tegen,from),schuilplaats,
plaat-, bladkoper, k. in bladen; schutdak; onderdak;to take (find;
fJ2947.,

shelterless
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shim m er

provide, afford,give) -,een schuilground1cz),e.a.;-key,wissel-,hoofdplaats (onderkomen)zoçken (vinden. lettertoets (v.schrijfmach.);- loek,
verlenen);totake- behmd,zich verwisselslot (v.schrijfm.).
schuilen achter; - deck (scheepv.), ca) verbind., - about, (heen en weer)
schutdek; ffzf
zz.,beschutten, bescherbe
wegen (v.warenindeverpakking);
men,behoeden (tegen, voor,from);
for oneself, zichzelf (zien te)
eenschuilplaats(onderkomen)geven; redden,zich behelpen,zichbedruipen;
s
chuilen (voor, from); - onesqlf,
- off,vanzich afschuiven (v.verantschuilen,een schuilplaatszoeken,zlch
woordelijkheid enz.),zichonttrekken
verschuilen (ookjig.;achter,behind);
aan,ontwijken;- the responsibility
-ed harbour, beschutte haven.
on (on to),de verantwoordelijkheid
shelterless, zonder schuilplaats (dak),
afwentslen (-schuiven) op; this
onbeschut.
stipulatxon hasheen -ed to the
shelve 1, van planken voorzien;op een

end ol
elause 14, deze bepaling is naar het
einde van artikel li verplaatst; -

plank zetten (leggen,plaatsen);(/fg.)
onderhetloodjeleggen,aan den kap- with (without),zie bj.
stok hangen,in den doofpot stoppen; bj znw.
, hulp-, redmiddel, behulp;
m iddel; list, kunstgreep, uitvlucht;
afdanken,aan den dijk zetten.
shelveII,(aflhellen,langzaam aflopen, verandering, afwisseling; verplaatglooien.
sing,vlschuiving; Lml
jnb.jstoring,
shepherd znw., (schaaplherder; -'s
verschulving; ploeg (arbeiders); plaid (eheek).zwart-witgeruitestof; (of erops), ziecrop c);to mn,
ke (a)
ww.,hoeden,(gelleiden;fgemeenz.jin
-,
z
i
c
h
r
e
dde
n
(
be
he
l
pen)
;
t
o
ma
ke(a)
het oog houden.
- t
o...,het zo schikken (aanleggen),
sherbet, sorbet.
dat..., weten te...; to m ake - with
sheriff, am btenaar aan hyt hoofd van
(without), het doen (stellen, zich
een graafschap ;-'s offlcer, + deûrweten te behelpen)met(zonder),zie
waarder.
ook makeshift(makg c1);totryevery
sheriffalty,sheriffdom,-hood,-ship,zie
available, alle mlddelen te baat
shrievalty.
nemen;towork douhle(three)-s,met
s
herry,sherrytwijn).
twee (drie)ploegen werken;to be at
:hew,zie show.
one'slast -,tothetuiterste gebracht
shield znw.,schild Look jig.);f.
flf
'
c.,bezijn;to put(driveyreduee) to one's
schermen,beschutten (tegen,from);
(the)last-tsl,tothetuiterstebrengen.
dekken, sauveren.
ghifting,-board,stuwplank;-sandts),
shilt c1)ww.,veranderen,omwisselen;
drijfzand; - seams, verspringende
verwisselen; verschikken, verleggen,
naden.
verplaatsen (ook v.zaak);omlegyen shiftiness,sluwheid, enz.,zie shifty.
(v.roer,wissel);verhalen (v.schlp); shiltless,onbeholpen,zich nietwetende
te redden, onhandig,onredzaam .
veranderen (v.ligplaats);(gemeenz.t
1$wegwerken''7zich ontdoenvan (ook: shifty, sluw listig, onbetrouwbaar,
- away);zich verplaatsen,verschuidraaierig,steels'
, (zcI#.)veranderli
jk.
ven,van plaats wisselen;verhuizen; shilli
ng, shilling; 1 - (ajgek.:) 1s. oj
omlopen, (van richting) veranderen
1/-;1 - and sixpence (ajgek.:) 1,
/6,
.
zie ook pound 11 en solidus.
(v.wind'
,ookL- about);zichbehelpen
(redden,er doorheen slaan),zie ook shilly-shally Lgemeenz.j znw.,besluitecu); (zeld.) draaien,uitvluchten zoe- loos-,weifelmoedigheid;mœ.,weifelen,
ken; zie ook shifting; the cargo
besluiteloos zijn.
(ballast) -s,de lading (ballast)gaat shim (techn.)znw.,onderlegplaatje,wig;
.

over,schiet,werkt;- the ballast,den
(,
4
76<?., daarvan Voorzien, 0P m ede
ballast verschieten;-ed cargo, overVtlllen.
geworpen lading;the rapid -ing of shim m er œœ.,glinsteren,gloren, scheprice'levels, de snelle wisseling van
m eren;znw.,glinstering,schem ering',
het prijsniveau; zie ook berth c), zachte glans.

shlne
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shipm ent
shine œœ.,schi
jnen,glimxnen,blinken, genieur; --building yard,zie,= yard;
schitteren Look jig.; van, wlth); the -#s husiness! de behandeling
van het schip, zzc ook broker; (gemeenz. 0/ Amer.j doen glimmen

(blinken),poetsen;- (out), uitblinken,helder (krachtig) uitkomen;to
hold up as a shinii: exam ple of,
aanhalen a1s een lichtend voorbeeld

van;znœ.,schijntsel),glans;toeuta-,
vertoon m aken;to take the - out o1,
van zijn glans beroven:in de schaduw stellen;the - soon wearsofl,het
nieuwtje gaat erspoedig af.
shi
mngl
eted.
Inzdekke
nw., de
n.k-t
dak-lspaan; WW.,
shingle lI, (grove) kiezel, rol-, kiezelsteen.
shlngleIH (X>er.),naambord,-plaatje.
shiny, glimm end,blinkend.
ship c) znw., schip;to Ieave -, van
boord gaan;to take -,scheep gaan;
hy -, per schip,per scheepsgelegenheid,met de boot;zie ook board IlI

znw.,ex,joinc),e.a.;-'gartielew eteo
zie :);œœ.,verschepen,-laden,ver-,
afzenden,vervoeren (tewater;Amer.
ook teland);innemen.(inlladen,aan
boord nemen (hebben);zich ipschepen;exporteren;(aanlmonsteren;binnen-,overkrijgen (v.stortzeeën);zie
ookshipping;-pet
lweightyingenom en,
aflaad-, afscheepgewicht; - oll,af-,

verschepen; (
.Wme
r.)verzenden Look

teland);Lgemeenz.jzijn congégeven,
afdanken; als c#j.: - an4 unship
(sèlteepv.t, gemakkelijk vast en los
te maken (aan te brengen en af te
nemqn).
bj samenst., -s'ageney,zie shipping;
the -#sagent,decargadoor (vooreen
bopaald schip);Usartieles,monsterr
ol;v'sbag,ziebagznœ.;- biseuitts),
scheepsbeschuit; -board, s.boord;
just of1 -hoard, juist ontscheept
(ontladen);on -board,aan boord,op
ee
n (het)schip;- borer,zie- worm ;
-s bottom eomposition, huidverf; bo
y,s.jongen;- breaker, (s.lsloper;
-hreakingyari,(s.lsloperij;-broker,
cargadoor,s.m akelaar, s.bevrachter;
- broke
e!elerk,cargadoorsbediende,
waterklerk; broke's firm , cargadoorsfirma; builder, s.bouwer,s.ldinw s.bouw ;-bouw meest
aer:- bui
building englneer, s.bouwkundig in-

camel,s.kameel(inrichting om schepen over ondiepten te lichten);eanal, scheepvaartkanaal; -'s earpenter, s.tim merm an; - chandler,
handelaar in s.benodigdheden, -victualiën, s.leverancier; - ehandlery,
s.benodigdheden, -victualiën; zaak
daarin; -'s charts, s.kaarten; -5s

eompanp (gehele) (s.lbemanning
(incl.offlcieren);-'scoqk,s.kok;-'s
erew, (s.lbemanning, equipage; -'s
doetor, s.dokter;-'s hoist,hilsgerei;
-'
s hold, s.ruim ; -'s husband, boek-

houde
r(v.schip),reder-boekhouder;
's length, s.lengte; at a -'s length
off...,op een s.lengte afstand van;-

letter, met gewoon schip (niet per
mailboot) verzonden brlef; -load?
s.lading;by the -load,by -loads,biJ
g
eheles.ladingen;-'slop s.journaal;
-'
s m anitest, zie m anifest znœ.; master, kapitein (gezagvoerder) op
een koopvaardijschlp;ook:kapiteinreder;.(at) -'s option,naars.keuze;
-owner,(s.lreder;(firm of) -owners,
-owners'firm (company),rederij;-'s
papers,s.papieren;- 'syassport,zeebrlef; - pound, schlppond; -'s
protest, ZLd protest znm-; -'s rall,
relillg; - repairer, s-hersteller; -'s

report,generaleverklaring(bijvrachtlijst);-shape,zoals het (aan boord)
behoort; (/fg.) netjes in orde,in de
punt
jes,keurig; -('s) side, s.wand,
z
i
j
de;
todeliverthegoodsatthe-Cs)
side,de goederen langsboord leveren;
'sstores (and provisions),s.behoeften;- storedealer,ziev chandler;-'s
tackle, s.takelage; - timber, s.tim m erhout; -way, s-helling; Wgrm ,
paalworm ;-wreek,znw.,schipbreuk;
verongelukt schip;to m ake -wreek,

schipbreuk lijden Look fig.j; œœ.,
schipbreuk doen lijden,doen stranden Look jig.j;tohe vwrecked,schipbreuk lijden Look /ïg.); wright,
s.tim m erm an; s.bouwer; - yart
l,
s.ttimmerlwerf; zie gcrAr shipping.
shiqment? verscheping, -lading, -zendzng, lnlading, afzending, vervoer
(te water; Amer. ook te land);
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shoal
shipper
zending; lading; te elleet -, verm ovem ent, zie - traffic'
, - note, inschepen,verzenden,(de)vlrscheping
ladingsbrie-fje; - offiee, expeditiekantoor; zaak; exportkantoor; (verzending) doen geschleden; for
offieer, am btenaar belast m et het
future (forward,later) -,voorlatere

levering,op levering (termijn);to sell
for (immediate) -,op aflading verkopen;on -,bijverscheping (verzending,aflading);zie ook course c).
shipper,verscheper,(verlzender,afzender (overzee;Amer.ook overland);
yfscheper,-lader:inlader;exporteur.
shipping, verscheplng, afscheplng, inlading, inscheping; (gezamenlijke)
schepen (v.e.land,in haven enz.);
scheepvaart,s.bedrijf,s.wezen;(zeelexpeditiewezen;export;tonnenm aat;
Netherlands -, de Nederlandse
scheepvaart;zie ook chamber; Aet,
Schepenwet; adviee, adviee note,
adviesbrief van verscheping; ageney, scheepsagentuur; - agent,

toezichtbijhetinladen;-opportunity,

scheepsgelegenheid; by first - opportunity, per eerste s.; - orders,

expeditie-opdrachten (-zaken); ook:
buitenfandseorders;- pointtdrzzer.l,
afscheephaven;- port,scheepvaart-,
handelshaven,afscheephaven;- ring,
scheepvaartkartel, vereniging van

reders (rederijen); - ring line, %ie

conference line; - room , scheeps-,
laadruim te;to seeure - room , laadruim te bespreken;- samplw uitval-,
verschepings-, aflaad-, expeditiem onster; - season, scheepvaartseizoen;- shares,scheepvaart-,scheepsen, scheepvaartwaarden'
, aand
. el
speeilieation,zfepacking list;- tradw

expediteur (voor inlading),scheepsagent; ookl exportaqent; - and

scheepvaart-, rederijbedrijf, scheep-

neming,-bedrijf;- eard,afvaartlijst;

2'lijntrekken'';znw.,zie sllirker.

vaartwezen;exporthandel;- traflie,
scheepvaartverkeer, -beweging'
1 underwriter,zee-assuradeur;-wezght,
zie shipped weight.
geleitdelbiljet,-brief(voorvervoerte
water), inladingspaspoort; - Board shire,graafschap.
t
a4zzzdr.l,Ministerievan Scheepvaart; shirk fcçç,.,verzuim en, ontduiken, zich
- bus
iness, scheepvaartaangelegenonttrekken aan (zijn plicht,verantheden;scheepvaart-,expeditie-onderwoordelijkheid, moeilijkheden enz.);
paeking room , expeditle-afdeling; aptieles. zie ship's articles; - bill,

- eharges, inladingskosten;versche- shvker, ,,
li
jntrekkeryy, plichtverzaker.
pingskosten; - elerk, expeditiekleèk; shirt, overhem d; - blouse, hem ds- eom m unity, scheepvaartwereld,
blouse;- button, (vaste)h.knoop;-kr
ingen; efmpanp scheepvaartealieo (flannel), zie Ning; - epllar,
h.boord; - e4111, vaste m anchet; maatschappij rederil; expeditie-ondernem ing'
, - departm ent, expeditiefront, (vast of los) front,borst (v.
afdeling; exportafdeling; - disaster.
overhemd);-ing, shirting:hemdenstof;- sleeve,h.mouwi-stud,(losse)
scheeps-,zeeramp;- doeuments,verh.knoop.
scheplngsdocumenten, -papieren; exehange, scheepvaartbeurs, schip- shi
verI znw.(gew.mp.),stukje,scherf,
persbeurs:- expenses,zie- charges;
s
plinter,schilfer;tobreak into (goto)
- f
aeilities, scheeps-, verschepings-s, in (aan) gruzelementen breken

qelegenheden;-#irm (house),exportflrma (-huis); - inspeetion, scheepvaartinspectie; - instructions, verschepingsinstructies, expeditie-opgave; - intelligence, scheepvaart-,

scheepsberichten,zeetijdingen;- in-

terests, scheepvaartbelangen;s.kringen;- m ark,verschepings-,zeem erk;
- m aster,-waterschout; - m atters,

scheepvaart-, rederij-aangelegenhec
a/n;- m erchant,exporthandelaar;-

(vallen);#<,m.,versplinteren,vqrbrijzelen,aan gruzelementen slaan (va1len).
shiver11ww-,rillen,sidderen,huivrren;
Lscheepv.j (doen)
. killen (v. zellen);
znw., rilling,siddering, huivering.
shivery 1.brolols,brokkelig,splinterig.
shivery II,rillerig,beverig,hulverig.
shoalI zrlm.
,school(vissen);menlgte,
hool;m -s (/fg.),bij hopen,bij de
vleet;ww.,(samenlscholen.
a

shoal
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shop

bodems (voor vat); compleet stel
Planken (voor kist; ookl box - );
duighout; f
zzfzz., tot stellen (v.
den; - water, in ondieper water
duigen,planken) bijeenbinden (Verkom en.
pakken).
shootc)ww.,(doen)schieten,af-,door-,
shoc
k
I
z
nw.
,
s
c
ho
k
L
o
o
k
j
i
g.
j
,
s
t
o
ot
,
botsing;schokkende gebeurtenis;to
uit-,ver-,neerschieten'
,heenschieten
stand a -, een schok verdragen; over;doorschietenonder(brug enz.);
absorber, s.breker; ww., aanstoot
schieten,uitwerpen (v.net);storten
geven,stuitend (kwetsend) zijn,er- -(v. puin, kolen, graan); uitlopen,
geren,tegen deborststuiten (ooklbotten; fgemeenz.) kieken, filmen;
one's feelings); -ing, aanstotelijk
schakeren,variëren,doorwéven (met,
enz.; vreselijk, afschuwelijk; to be
with); recht-, afschaven; zie ook
hooting, shot 1,shotten; to go out
-ed at (by), aanstoot nemen aan, s
zich ergeren aan.
ing, op jacht gaan; - the moon
shoek 11 znw., stuik, tas, hok (v.
(
g
emeenz.t, met de noorderzon verschoven);çr/
f,
c.,aan stuiken (tassen, trekken; - across one's m ind,
hokken)zetten.
i
emand doorhethoofd (indengeest)
schieten; - ahead, vooruitschieten
shod, vgl.shoe ww.
shoddy znw., shoddy: kunst-, lom pen(ook/fg.),(/ïg.)goed opschieten;omhoogvliegen (v.prijzen);-(aheadof),
wol;(/fg.) (mooischijnend)imitatiegoed,prullegoed; tdrzzer.l parvenu; voorbijschieten,-streven;-alongton),
adj., nagemaakt, (mooi uitziend, vooruitschieten;- at.schieten op ;maar)prullerig,pretentieus;parvenuinto hulk,storten (v.graan e..d.);achtig.
in, inslaan, -schieten (weverl
j); inshoe c) znw., (lage) schoen; Ltechn.j
nemen (v.ballast);- out, (er) uitschoen;rem-s.;anker-s.;beslag;hoefschieten;(er)uitbrengen,uiten;uitijzer; that is another pair of -s!
springen,-steken (v.rotsenz.);- up,
(gemeenz.j, dat is andere thee!; omhooqschieten (ook /ïg.,v.prijzen
to know (see) where the enz.),zlch verheffen.
pinches. weten (zien) waar de s. bj znw., scheut? uitloper; waterval,

shoal11 adJ'.,ondiep (v.water);znw.,
ondiepte? zandbank,-plaat; mv.ook
(jig.):kllppen;ww.,ondiepter)wor-

wringt;to putthe - on therightfoot,
de blaam werpen op wie haar toe-

stroom versnelllng;aardverschuiving;
afvoertrechter enz.,zie chute;stort-

komt; to he (stand) in a person's
(another man's) -s,in iemands s.n
staan;ww. (verl. 1. en verl.deelw.:

plaats; as-, vuilnisbelt;jachtpartij,
terrein,-recht;(gemeenz.uff#r.:)the
whole -,de hele zo;togothewhole -,

shod), schoeien; beslaan; zie ook
shoeing; iron-shod, shod with irom

met ijzerbeslagen.
bj-samenst.,- blacklng,schoensnaeer;
hrush, s.borstel; - buckle, s.gesp
(inz. als versiering); -ting) horn,
s.hoorn; (/ïg.
) hulpmiddel; - laew
s.veter; - last, s.leest; - leather,
s.leder; - liftter), zie Nting) horn;
- m aker,s.m aker;- m aker's end,zie
thread'
,- peg,zie'w tack;- polish,
s.sm eer;- string,zie- lace;- string

-

margin tzl?aer.,beurst.j,krappe(ontoereikende) dekking; .
- taek, s.spijker;- thread,pikdraad.
shoeing,beslag;- horn,zieshoe b);

sm ith, hoefsm id.
shook ZnW.,conlpleet stel duigen en

-

er alles aan wagen.

shootingy (het)schieten,enz.,zieshoot
c); jacht, j.recht, -terrein; - and
hunting equipment?j.benodigdheden;
- ground, J.terreln; vuilnlsbelt; lieenee, j.
vergunning.
shopc)znw.,winkel;werkplaats,atelier;
(gemeenz.)zaak,kantoorenz.;elosed
(open) - t4z?zcr.l, bedrijf waarin
alleen leden (zowel leden als nietleden)van vakverenigingen zijn tewerkgesteld; (at) the other - (gdmeenz.), (bij) detn) concurrent; to
(have) eometothewrong -!aan het
verkeerde adres (kantoor)zljn (/ïg.);
to keep a -, een winkelhouden; to
keep -, op den w .passen;ook = to

keep a N;to setup (start) -,eenw.

shopping
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short

(zaak)beginnen;toshutup-,(denw.)
(
vw.,schoren,(onderlschragen,stutsluiten; (/fg.) zijn zaken aan kant
t
en (gcœ.:- up).
doen;to sink (cut) the -,nirt over shorn. zie shear ww.
hetvak praten ;to talk -,altigd over shortcp)adj.en bQ'
w.,kort;te kort,te
zijn vak praten;ww.,winkelen;zie
weinlg (gering);korttaf);bros,brokook shopplng.
kelig; breuklg (v. metaal); onverdund, puur; beknopt; krap, krap
bjs
ame
n
st
.
,
a
s
s
i
s
t
a
nt
.wi
nke
l
be
di
e
nde
,
juffrouw;- bill,reclamebiljet,prijs(toelgemeten; (beurst.j ongedekt.
lijst;-hoard,werktafel,-bank;toonblanco,(à la)baisse;zieook shortly;
bank; - eard,zie- bill;- ehairm an
to be f 100 -, f 100 te kort kom en;
Iam (thereis)f1-,ikheb (eris)f 1
tv1.
zzzdr-l,zie- steward'
, eom m ittew
+ bedri
jfsraad;- drawi
ng (techn.), te k.(min);there are 6 -, er ont- f
werktplaatsltekening; ixtures,winbreken er 6,erzi
jn er6 teweinig;1
kelopstand'
, - front, w.pui; uitstalyard -,l'elte weinig;1 elte k.;the
eonsignm entturned out 100 1b. -.er
ka
st;- girl,w.juffro,uw,
-meisje; hand, zie - assistant'
- H ours Aet,
bleek 100 lb.te weinig in de zending
te zijn;our stocks are very -, onze
werktijdenregeling (voor w.s); -keeper, winkelier,neringdoende, dévoorraden zijn (nog) slechts zeer
ering;todeiit(eredit,charge) -,te
tailhandelaar'
, (Jïg.) w.dochter; -keeping, (het) winkeliersbedrijf; weinig debiteren (crediteren, belaslilter,ladelichter;-m am w.bediende;
ten);toenter-,teweinig declareren,
te laag aangeven' to go -, te kort
(/fg.) w.dochter; --mark, znw., w.kom en,er tek.bi
merk,prijstetiket);(<zfc.,prijzen,van
j komen;Lbeurst-)
à la baisse gaan, in de contram ine
een prijs voorzien (in e'talage); -owni
ng eompany,w.maatschappij;z
ijn zieook buy en sellc1);tokeep-,
prem ises, w.pand; - sigm uithangk. houden (
ook .
Iig.);to run -,te k.
bord,bord m et firmanaam ;--soiled,
komen;op-,uitgeputraken (v.voorzieN-worn.
.- steward!vertegenwoorraad,artikel);to run - of, gebrek
diger van vakvereniglng,belast m et
krijgen aan, te k.komen;to run de behartiging der belangen zijner
of tea,door zijnvoorraad theeheenmede-arbeiders in een bedrijf; -raken;towork -,zieca);zieookcome
walker, w .-, rayonchef; - window,
c),cutc,),fallca),stop c),e.a.
étalage, w .raam ; --worm verlegen ca)metznw.,- balanee.tekort,debetsaldo; - bill,zie x-dated;- eharge,
(v.goederen) (ook /fg.).
shopping,(het)winkelen,winkelbezoek;
(het) te weinig berekende (belaste);
to do (one's) -, (gaan)winkelen,in- eireuitting),kortsluiting Look fig.j,
kopen doen;- eentre (thoroughfare, zie ook c);- erop, onbevredigende
ogst;- delivery.m anco;- entry,te
s
treet),winkelbuurt(-straat);-week, loage
w .week.
aangifte; a - hour, ten m iles,
sho
ppy
L
ge
me
e
nz
.
j
,
wi
n
ke
l
i
e
r
s.
.
.
,
wi
nke
l
e
t
e
.
,
ee
n kleinte)uur,tien mijlenz.;
...;vak.
..; - neighbourhood, winkelhours, (verlkortewerkti
jd,zieook
ew t
buurt; - talk,gepraat over het vak.
im e;- loan, zieN-dated;- paper,
shore I znw., kust,oever,wal,strand;
zie'w bill;- priee,schappelijkeprijs;
in -, naar den wal toe,op den wal
ook: netto p.; - sale, snelle om zet;
staand;off -,van den wa1(dekust)
Lbeurst.jbaisseverkoop;- sea,korte
fslag;- sight,ziex-sightedness;af;on -, aan land (wal);- eaptain, gol
tem per,drift,opvliegendheid;- tim e,
w alkapitein; --fast, landvast; leave, verlof om aan wal te gaan

zie ow hours;to work - time,slechts

(scheepv.j;-line, kustli
jn;-position
(post),betrekking aan wal;-rights,
strandrecht;-ward,landwaarts (c#j.
en bQ'
w.t; ww.,op het strand (aan
wal,land)zetten.

ee
n deelvandentijdwerken;tobeon
tlme,verkortewerktijden hebben;
to puton - time,slechtseen deelvan
den tijd laten werken; zie ook c);
within a - time.binnenkort;in k.en
tijd;a - time after,zieshortly;a -

shore 11 ZnW., schoor,stut, schraag;

shortage
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shot
tim e ago, k.geleden;untila - time
uitgeleverd; - -lilted, te weinig inago.tot voor k.;within a - tim e of
genomen (v.lading,kolen);--ll
-ved,
eaeh other,k.na elkander;zieverder
kortlevend;vank.
ynduur,k.stondig;
c); zie ook cut c), interest Icu), the 2 tons --recezved,dg te weinzg
ontvangen 2 ton; certiheate of -measure c1),notice c1)encs),shrift,
shipm ent,certificaatvan nalevering;
ton, view ca), wave znw., weight
m-shipped,te weinig verscheept,niet
ag),work :1),e.a.
verscheept; to be --shipped, achterca) verbind.,- by a loot,een voet te

kort;to be - of,te k.komen (hebben), gebrek hebben aan, zie ook
fall c,u); - of 100, nog geen 100;
the am ount - of the f 50,000 m entioned sub 4),hetbedrag dat ontbreekt aan de f50.000,genoem d ondgr i);little - of,niet,verbeneden,
dzcht bi
jde...;itisIittle(nothing) ofmarvellous(a marvel),hetgrenst
aan hetwonderbaarlijke,het zs bijna wonderbaarlijk; nothing - of a
ealamity, niets minder dan (in één
woord)een ramp;- ofeash (funds,
money),slecht (kort)bij kas;to be
-ol hands (men,stafl),gebrek aan
personeel hebben; --of-stoek (znœ.,
Amer-),baissier;to make an entry ofthevaluw zie to enter- (c1).
bj znw., kort begrip;kort meel;éénrol-film ; cheque welke in zo weinig
mogelijk bankbiljetten wordt uitbetaald; -s, speculanten (speculatie)
à la baisse ta4?rzer.l; Lgemeenz.)ontbrekende (te weinig ontvangen)goederen; korte tabak;for -, bijverkorting; in -, in het kort,kortom ,
om k.te gaan;zie ook covering znw.

c)samenst.,--eireuit!kortsluiting veroorzaken in,k.slulten Look jig.j,zie
ook c,2); --eireuited?kort gesloten;
-eom ing, tekortkomlng, gebrek; -dated b*
l1l,ziebill11:);--dated loan,
leningopkorten termijn;--delivered,

te m In afgeleverd; --flam ing eoal,
korte-vlam kolen;-hand,znw.,stenografie,kortsnelschriftitov ite -hand,
stenograferen;totakedown in -hand,
stenografisch opnemen (
-schrijven);
- handcl
erk (wri
t
e
r
l
,
zf
cs
t
e
nographer;
- hand not
e,stenogram ;-hand typist,

steno-typistte);-handwriting.stenogebrek aan personeel (werkvolk)
hebbende; --handed pay (scheepv.j,
grafie;adJ'.,stenografisch;--handed,

toelagewegensincom pleet;--insured,
te laag verzekerd;N-landed,teweinig

blijven, achtergelaten worden; -sighted, bi
jziend; kortzichtig; -sighte;blllyzfe--dated;--sightedness,
bijziendheid; kortzichtigheid; -staffed,gebrek aan (teweinig)personeelhebbende;--tempered,kortaangebonden;--term debentures,obliga-

tiesmetkortenlooptijd;--term loam
zie--dated loan;--term,ook:tijdelijk, voorbijgaand, kortstondig; -tim e running of the mills, verkorte

ar
beidstijden in de fabrieken; usanee bills, zie w-dated.
shortage,gebrek,tekort,schaarste(aan,
o1);manco,(het)ontbrekende.
shortem korter m aken,korten,be-,in-,
op-,verkorten (oo#/fg.)iverminderen,
beperken; korten, kortter) worden,
afnemen;zie ook sailc).
shortish, wat kort, krap.
shortly, in het kort, kort;binnenkort,
weldra; kortaf; we hope to let you

hear- asto ..., wijhopen u binnenkort te kunnen berlchten ...; afterc1
put
twa
).rds), kort daarna; zie ook
shortness,kortheid,enz.,zi
e shortc1);
gebrek (aan, o1); 1or -' sake, ter
bekorting; - of m oney, geldgebrek.
shot1,weerschi
jnend,steeds van kleur
wisselend fook:--eoloured);erimson
with gold, ka
rmozijn met een
. . ,jabri
c(material
nuancevan goud,
),
changeant;- silk,changeantzijde.
shot 11 znw.,schot;schroot,kogelts),
kogeltje,hagel;stoot,schop,worp;
(één)vangst;(één)inslagdraad;kiekje; Lgemeenz.j poging; gissing; Lgemeenz.uf/#r.:)a long -, een stoute
onderneming; to have a - at, proberen te raden (kri
jgen,halen); to
have another -, het nog eens proberen;to make a - (at it), er naar
raden,ereen slag naarslaan;to m ake
abad(good)-.mis(goed)raden;not
by a long -,op geen stukken na;out

shot
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of(wlthin) -,buiten (binnen)schot
(hetbereik);ww.
,met kogelts)laden
ted eartridges,scherpe

ofbezwaren;
patronen.
shot 111, toscPa
oty-free
@ne
.'s #zie scot; -lree, zie
sbotten, - herrinw i
jle haring.
should, zoutden); moeten, (
eigenlijk)
behoren, dienen te; m oeten, onge-

twijfeld zullen;mocht;ifhe - (- he)
refuse.indien hijmocht (mocht hij)
weigerenithis- suffieeto ...,ditm oet
voldoende worden geacht om ...;it be a sim ple m atter1orthem to ...,het

show

schoptvol);f
zzœ.,schegpen,opscheppen (ook:-uP);- UP(m)moneb geld
verdienen als water.
show c1) Spf
z,., (verltonen,laten zien;
t
one
n,
do
e
n blijken,blijk geven van,
aan den dag leggen,doen uitkom en;
aantonen,bewijzen;betonen,bewijzen; vertonen, voorleggen; tentoonstellen;(aanlwijzen;zich (verltonen,
zich voordoen,i,
e zien zijn,zichtbaar
zijn,te zien gevln; Lgemeenz.j zich
vertonen (laten zlen)LookL- up);zie
ook showing;- itself,zich openbaren,
aan den dagkomen;-oneself(tobe),
z
ich (beltonen,zich doen kennen als;
oats - well, de haver staat er goed

moeteenvoudig voorhen zijn om...;
the year 1940 - prove to be ..., vervoor;the am ount -n in our invoicw
wachtmygworden,dathetjaar19&0
**@zal ziln.
hetinonzefactuuraangegeven (voorshoulderznw.,schouder;(t
echn.jborst;
komende)bedrag;the aecount -s a
to have broad -s, een breden rug
halanee olf 2000,derekening wijst
hebben L
een saldo van f 2000 aan;a study of
ookjig.j;toputone's- tothe
wheel.zi
jn schoudereronderzetten,
thefigures-s...,bi
j bestudering der
dehanden uitdem ouw steken;- to *,
cijfers blijkt...;- one'shand,zich in
de kaart laten kijken;zieook card
s.aan s. Look jig.);zie ook cold c)
en bj; --of-mutton sail Lscheepv.j,
c), cause znw., fight znw.,go c1)
driehoekig zeil;œœ.,dringen,duwen;
en ca),time c2),way c),e.a.
weg-, verdringen (uit, out of);op ca)verbind.,- (up).against,uitkomen
de s.s (op zich)nemen (v.last,vert
egen;- onein (into theroom,ete.),
iem and binnen laten komen; the
antwoordelijkheid enz.); - along
results obtained - in favourof@@*#de
(one'sway).zich vooruitwerken,zich
een weg banen.
verkregen resultaten vallen uit tqn
sho
ve
œœ., duwen, stoten, schuiven
Lt
rans.
voordelevan;- off,(beter)doen ulten i
ntrans.); voortduwen; komen;geuren (te koop lopen)met;
aslde (bb awa
y) Lgemeenz.j, opzij-, geuren (tegenover, before); --ofl
wegduwen, schuiven; - o1f qrom
(znœ.), yertoon;- out, (goed) uitshore), afduwen, -stoten, van wal
komen,zlchtbaarworden;zich inzijn
steken; - som ething off oh a person
Fare gedaante vertonen;- one out,
lor,iem and ietsin dehanden stoppen
lemand uitlaten;- oneround(over,
als(voor);-sopethingontoapersom
about)thepremisew etc.,iemand het
gebouw enz. laten zien, hem rondiemand ietsop zijndak (op den hals)
schuiven,hem er mede opschepen;leiden; - (up) to advantage, zie
advantage cz);- up,zich vertonen,
up,op-,openschuiven;znw.,duwttje),
t! voorschijn komen; goed (doen)
stoot; to give one a - Lgemeenz.j,
ultkomenlduidelijk blijken (te zijn);
iemand op dreef helpen (een zetje
- oneup,lem and boven laten komen;
geven).
iem and aan de kaak stellen,ontm asshoutf
'
fJgz.,(uitlschreeuwen,(uitlroepen;
keren (als,as); - upverywell,een
roepen, juichen; - at, schreeuwen
zeergoedfiguurmaken;--up (znœ.),
tegen; uitjouwen; - down, overschreeuw en, door schreeuwen beletontmaskering, aandekaakstelling.
ten verder te spreken; - for çjig.j, è1) znw., vertoning; tentoonstelling
fbl
jzondere,v.auto's2vee,producten
(eenvoudig) schreeuwen om ; znw.,
geschreeuW , geroep, Schreeuw ; geenz-;anders:exhibitlon);ultstalling;
vertoon, pronk, praal'
, (uiterlijke)
juicll.
shovel znw-,schop,schep;-1111,schep,
schijn, voorkomen; schijn, spoor,

shower

shrinkage
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zweem,vertoon;aanwijzing (voorde
aanwezigheid v.e. mineraal); (gemeenz.)kans;(gemeenz.ojAmer.)geschiedenis,boel,zaaktje),vertoning'
,
schijn...,parade...;zieookshowing;to
givethe- away,den boelverradeniuit
de schoolklappen'
,to m ake a -,veel

vertoonmaken'
,tomakeagood(fine,
fair) -,een goed figuurmaken,goed

voorden dag komen,er goed uitzien,
goed uitkomen;to m ake apoor -,een

slecht (droevig, treurig) f. maken,
weinig uitkom en; to m ake a - of
(...inglydoenalsof...,voorwenden,den
schijn aannemen van (te...); laten
merken (dat...);tomakeno - of,niet
tekoop lopen m et;geen minesm aken
om...;(with)some -ofreason,(met)
enigetn)schijn van grond.
:a)dem et VOOPZ., the m an behind the
m an achter de coul
issen (/ïg.);
by (on a) - of hands, door handopsteken,+ door zitten en opstaan,
zie ook vote ca);(mqely?only) for
-, (slechts)voor den schnn,de leus,
hetoog;inoutward -,uiterlijk;tobe
on -,geëxposeerd,uitgestald,tezien,
te bezichtigen zijn;the goods on -,
het geëxposeerde (tentoongestelde,
geëtaleerde); under a (the) - of,
onder den schijn (hetmasker)van.
c) samenst., bill,reclamebiljet;aanplakbiljet; - eard, reclameplaat;
staalkaart; - case, uitstalkast, vitrine;- (
Iay, ki
jkdag; - floor? tentoonstellingsruim te; - front, ultstalkast; - girl, m annequin; - glass,
vitrine; - room , toonkamer, -zaal;
m odel-, m onster-, uitstalkamer; -

sheet Ldrukk-t, afgedrukt vel (voor
s
chrijvrr);- window,uitstivenster,
-kast, et
alage.
shower znw., (stortlbui; (jig.j regen,
stroom,vloed;-bath,stortbad;(jig.j
stortvloed;- proof,waterdicht,tegen
een bui bestand; ww., beregenen,
-gi
eten, doen nederkom en, -dalen

(op);stortregenen,instromen (doen)
nederkomen (ook jig.k op, upon,
down upon).

show ery,buiig,regenachtig.
showiness, opzichtigheid, enz., zie
showy.
showing, voorstelling; 0PVaVe' uit-

komst;aanwijzing,bewi
js'
,a poor -,
een schraleuitkom st;to m ake a good
(poor) - (X??zer.),zie show h1); on
your own -,volgensuw eigen verklaring (voorstelling,zeggen).
showy, opzichtig, pronkerig, vertoonm akend,prachtig.
shred znw., reept
le), stukje, lapje;
snipper;(/Jg.)zweem ,schijn,zier;in
-s, aan flarden; to tear to -s, aan
flarden scheuren (ookfig.j;withouta
- of evidence, zonder schijn of
schaduw van bewijs; f
zzf
zz.,in repen
(stukken)sni
jden,kleinsnijden,snipperen;kerven (v. tabak); -ded, ln
repen (stukken,flarden).
shreddy in repen (stukken,flarden).
shrewd,slim,schrander,scherptzinnig);
sluw; scherp, snijdend (v. wind,
koude);sterk,vrijzeker (v.vermoede
n enz.);I-Iy suspected that...,ik
had een sterk verm oeden, dat....
shrlek znw.,gil;ww.,gillen.
shrievalty,am bt,am btsgebied,-periode
van een ''sheriff''*

shrift,togiveshort- (to),kortemetten
m aken met.
shrill, schel, schril; (/@f.) dringend,

âânhoudend.
shrillness, schel-,schrilheid.
shrimp znw., garnaal; œfzz., garnalen
vangen.
shrimper, garnalenvisser.
shrink ww.
, (doen) krimpen fook /ïg.),

(doen)inteenlkrimpen,(zich)samenmeten; krimpen:krimpvrijmaken;
the supply shrunk, het aanbod nam
af;-haek(away),terugdeinzen (voor,
from );- from,huivbrig zi
jn om,huiveren voor,terugdeinzen,-schrikken
voor,nirtaandurven (v.verantwoordelijkheld enz.);- in washing (in the
wash),in dewaskrimpen;- on,heet
omleggen (v. ijzeren banden enz.);
- up, (doen) (ineenlkrimpen;znw.,
krim p.
shrinkage!(inlkrimping,enz.,zieshrink
mœ.;krlmp;(gewlchtsverlies,vergoeding wegens)lndroging;bekrimpzng;
vermindering (v.waarde,prijzen);in trade, verm indering van den handel; there W aS a
of exportst er
viel e0n inkrimping (verml
nderlng)
trekken ;afnem en,slinken;indrogen,

-

shrinkless
795
shut
van den uitvoer waar te nem en .
de lange baan schuiven' L
beurst-j
arbitrageren op conto à m eta;zieook
shrinkless,nietkrimpend,krimpvrij.
shunting;- a thing on to a person,
shrivel, (doen) rimpelen; (doen) veriem and iets op den hals schuiven;
schrompelen (ook:- up).

shroffLoost-lnd.j,geldwisselaar;expert
znw.,(het)rangeren;zijspoor;felectr.j
in het onderzoeken van vals geld.
aftakking;Lradio)parallelgeschakelshroud znf
zz., hulsel, kleed (fig.s; -s
de weerstand;- dynamo (winding),
L
s
c
he
e
pv.
)
,
s
t
a
andwanti
hoof
dt
o
uwen;
shunt-,nevenstroomdynamo(-wikke-laid rope,vierslags-tstrengs-ltouw; ling).
.
ww. (/ïg.),(omlhullen, -kleden, be- shunter,rangeerder;Lgetneenz-j(handig)
dekken.
organisator.
shrub 1,struik,heester.
shuntinp - engine,rangeerlocomotief,
m achlne; - station, r.station; shrub II,zie rllm 1.
shrubbery, heesteraanleg; struikgewas.
switeh, r.wissel; - yard, r.terrein.
shrubby,heesterachtig,volstruiken.
shutc)œf
z,.,sluiten,dichtdoen,-maken,

shrug ww., - (one's shoulders), de

schouders ophalen; znw., schouderophaling;to give a -,zie ww.

shuck Izeld.ojdial.tznw.,dop,bolster,
schaz;ww..doppen,bolsteren,ont-

trekken enz.; af-, opsluiten; (zich)
sluiten,dichtgaan Look:- itsell); the door (uplon (to,agalnst) (/fg.),
de deur slulten voor; - one's eyes
(ears)to,de ogen (oren)sluiten voor;

schalen.
shudder f.
cœ.,huiveren, rillen; - at, h.

- workw zïe - dow n; - away,wegsluiten; - down, dichtdoen,sluiten;

voo
r;-from,h.(terugdeinzen)voor;
tothinkof(that)...,-atthethought
of, h. bij de gedachte aan (dat)...;
znw.,huivering,rilling.
shuffleww.,schuifelen (met);(dooreenlschudden (-mengen,-gooien)idraaien,

neerlaten (v.venster);invallen (v.d.
nacht); - down (the works. ete.),
sluiten, het bedrijf stopzetten; to

uitvluchten zoeken,een slag om den

arm houden;zieook skuffling;- the
eards(/fg.),derollen(posten,politieke
partijen) anders verdelen; - away,
wegfutselen, -moffelen; - intto),
binnensmokkelen;zich (iemand)(er)

weten in te werken (schuiven);off, van zich afschuiven; - off the
responsibility (upon others), deverantwoordelijkheid van zich af- (op
anderen) schuiven;- outolit,zich
eruitdraaien'
,-up,bijeenscharrelen;

sam enflansen; znw-,geschuifel enz-;
gedraai, uitvlucht.
shuffler, uitvluchtenzoeker, draaier.

shuffling adj., schuifelend, enz., zie

shuffle f
J7fc.; to ofler - exeuses, uitvluchten zoeken; znw., uitvlucht,
gedraai.

shun, schuwen, mijden, (ontlvlieden;
- one's duty, zich aan zijn plicht
onttrekken.
shunt f
zzf
<z., op een zijspoor brengen,
rangeren Look intrans-); (electr.)aftakken;(/fg.,gemeenz.)opzij-,van de
baan schuiven,zich ontdoen van;op

be - down, ook: stilliggen; som e
factories will have to - dowm enige
fabrieken zullen m oeten sluiten;

down (znœ-),sluiting,stopzetting;
fordividend,gesloten (v.d.boeken
der Maatschappi
j) ter opmaking en
uitkering van hetdividend;- in,in-,
opsluitenlrondom insluitenibelem m eren (v.ultzicht,toegang);- olf,afsluiten (v.gas,water,stoom enz.);
(/ïg.)afsnijden;(/fg.)uitsluiten (van,
from); --off (znf,
c.), afsluiting;
--olf valve, afsluitklep; - out, uit-,
af-, buitensluiten Look jgi.; van,
lrom); (wegens plaatsgebrek of anderszins)achterlaten (v.te verschepengoederen);--outs,(aldus)achtergelaten goederen;the goods - out of
thefirstshipment,degoederen diebij
de eerste verscheping zijn achterg'
ebleven (-gelaten);- to,dichtdoen;
- up, dichtdoen,-sluiten; (op-,in-,
weglsluiten;(zich)sluiten,dichtgaan;
(gemeenz.) bankroet gaan; zie ook
shop c);--upknifw knipmes;to beup to,aangewezen zijn op (een weg,
gedragslijn enz.).
b) znw. Lzeld-),sluiting; Ltechn-) wel-,
-

lasnaad.

shutter
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shutter znw., sluiter; (phot.j sluiter;
luik, blind;to take down the -s. de
zaak openen, de luiken (blinden)
afnem en;to put up the -s,de zaak
sluiten Look /fg.), de luiken er voordoen; ww., de luiken zetten voor,
(met 1.n)sluiten.
shuttle,schiet-,weefspoel;schuitje (in
naaimachine); ''shuttle'' (v.schrijfmach.); - service (trains), op kort
trajectheen en weergaande treinen
(-loop).
shuttle-eock znw., pluimbal; (
/fg.)
speelbal; ww., heen en weder slaan
(werpen,zenden),kaatsen; heen en
weder varen (rijden).
shyIadj.,beschroomd,verlegen,schuw;
achterdochtig; slecht dragend (v.
vruchtbomen);tobe(feeI)-of...ing,
huiverig(bang)zijnom,opzientegen;
to he - (of) ...,ook (a4zzzer.):te kort
komrn,gebrek hebben aan;tofightof,ult,den weg gaan,ontwijken fook
v.pers.),zich houden buiten;ww.,
mijden,schuwen,ontwijken (ooklof1 from);- at (from),terugschrikke
n,-deinzen voor;- olf,verjagen,
afschrikken.
shy 11 fgemeenz.) ww.,smijten,gooien
(naar, at); znw., gooi, worp; (/fg.)
poging, gooi; steek onder water; to
havea- at...(/ïg.),ookeensprpberen

side
- room , z.nkamer; --room artieles,

z.nverplegingsartikelen.
sieken,zlek (onpasselijk)worden (maken),beu worden (maken)(van,of);
(doen)walgen (van,at);(gaan)kwijnen .

siekle, sikkel.

siekly, ziekelijk, ongezond (ook /ïg.);
walglijk (v.reuk,smaak).
siekness, ziekte; onpasseli
jkheid;
be
ne
fit(allowanee),ziekte-uitkering;
- i
nsuranee, z.verzekering.
side c1)znw.
.,zijtde),kant;kant,zijde,
blad (v.papier);kant,oever;streek;
qartij; zljtde) (spek enz.); zie ook
slding; b0th -s agree ..., beide partijen zijn het er overeens ...;the
other -, de andere zijde (kant);de
overzi
jde;de andereparti
j,detegenpartij;this-,ook:hier(telande),zie
ook ag); there are two -s to the
question,m en kan de zaak van twee
kanten bezien;the right(wrong) -,
de goede (verkeerde)kant (v.stof);
to gettheright - of a person,to get
on a person'sright -,bijiemand in
den pas kom en; to ehange -s,naar
deanderepartijovergaan,van standpunt veranderen; to puton - (gcmeœnz.j,ziqh airs geven;to take -s,
partij kiezen;to take a person's -,
partij VOOr iemand kiezen; zie ook
om ...;een steek onder water geven.
wrong c).
shyer, schichtig paard.
ca)metvoorz.,-by -,zijaan zij,naast
shyness, beschroom dheid, enz., zie
elkanderLook/fg.,
);by the- of,naast
shy I adj.
(ook jig.j, vergeleken met; by shyster (Amer., gemeenz.), advocaat
with,naast fook/ïg.);thereportwill
he very usefulto us - by - with that
e
van
kwade
z
ake
n
(
o
ok:
I
awy
e
r)
,
beunhaas, bedrieger.
on ...,hetrapportzalonsvan veelnut
sieeative adJ
'., opdrogend; znw., opzijnnaastdatoveI'...;from (on)aII-s
drogend m iddel,siccatief.
(every -), van (aan) alle zijden;on
siek, ziek (aan,of,with),onpasjelijk; b0th -s (either -),aan (van)weersbedorven (v.wijn enz.);beu (van, zijden;there *
Is mueh to he said on
b0th -s,erisveelvöören veeltegen;
o
f
)
;
hunke
r
e
nd
(
naa
r,
f
o
r)
;
(
b
e
ur
s
t
.
j
flauw , lusteloos; the -, de zieken;
an estimate on the high (low) -r
200 -,200 z.n;the ship is - ofpaint
schattingaan denhogen(lagen)kant;
on one-,aan ée
'n kant;opzij,scheef;
(
pai
nt
s
i
e
k)
(
s
c
he
e
pv
.
j
,
he
t
s
c
hi
q
mo
et
hoognodig geverfd worden; zze ook
toput(plaew throw,thrust)on one-,
terzijdeleggen;opzijzettenLookfig.j,
sickly;- hay (berth) (scheepv.j,ziekenboeg;- elub (fund), (onderling)
opzij leggen (duwen, schuiven); to
z.nfonds; - flag, quarantainevlag;
put the question on one - for a
(on,away on) - Ieave,(met)ziekte- m om ent,de kwestie een ogenblik ter
verlof;- list,z.nlijst;to beon the zijde stellen;to be on a person's -,
list,z.zijn,zich z.gemeld hebben;
op iemands hand zijn; on the -

slderography
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sight
(X?zzcr.) op den koop toe;on theother slderography,staalgraveerkunst.

-, aan (van)den anderenkant;aan
genezijde,aan deoverzijde(fnz.v.d.
Theemsen Atlant.Oceaan);to heon
theright- (/fg.,gemeenz.j,ernietaan
te kort kom en; on this -, aan deze
zijde,dezerzijds;hiertelande;zieook
laugh znw. en safe bj; to one -,
opzij, terzijde; during his vislt to
fhis -, bij zijn bezoek alhier.
btœœ.,partijkiezen (voor,with;tegen..
against); kanthouwen; - with, ookl
staan aan de zi
jde van (/fg.).
c)samenst. - hoard,buffet; aanrecht;
zij
.plank; - ear, zijspantwagen); ehannel,zijkanaal;to hear through a
- ehannel, van ter zi
jde (langs een
omweg) ve-rnemen;- elevation, zijaanzicht; face, profiel; - issue,
bijzaak, nevenkwestie; -light, zi
jvqnster,-raam,-licht;Lscheenv.tpatrljspoort;(/fg.)illustratie,zndelings
licht,wat een naderlichtop de zaak
werpt; - linw zijlijn; nevenberoep,
bijwerk; nevenbranche,neven-, blJartikel; -ling (-long), zijdelings; not
e,zie marginalnote; - rail,zij-,
wisselspoor; - saddle,dam eszadel;rope Lscheepv.j, valreeptstouw); scuttlw zie Nlight (sc#.); - show,
bijtent,-kraam enz.(op tentoonstelling); (gemeenz.) ondrrneming van
bi
jkomstig belang, bljkomstlgheid;
--slip,œœ., sl
ippqn (v. auto enz.),
dwars (laten)yfglnden (v.vliegt
uig);
znœ.! (het) sllppen enz-; spring,
elastlek (v. laars); --gpring boots,
--springs, laarzen met elastiek;
step (œœ.,Amer.j,ontzeilen;- table,
zij-, wandtafel; --traek,znw., zijspoor; œœ., op een z. brengen;
Lgemeenz.ojAmer.jop delangebaan
schuiven,van de baan schulven, in
den doofpot stoppen; - view, zijaanzicht; - walk (Xmer.),trottoir;
-ward, zijwaarts (c#j. en :(/œ.);
-wards,zijwaarts(àïjœ.);-way,zi
jdelings (c#j.en bl
jw.j; -ways, zi
jdelings,vanterzijde;-wheeler(Xmer.),
ziepaddle boat;- wind,zijwind;to
hearby a - wind (gemeenz.j,van ter
zijde (langs een omweg) horen; wing,zijvleugel;coulisse;-wise,zie
-wayts).

siding, zij-, rangeer-, wisselspoor; -

aecom m odation, rangeergelegenheid,
-t
errein.
siege 1, belegering,beleg.
siege II, werkbank.
sienna, gebrande oker.
sieve znw., zeef; grove m and; çrz$f,.,
Zeveny ziften.

sift!ziften,zeven;builen (v.meel);uitzlften, -pluizen, nauwkeurig onderzoekenistrooien (v.suiker,zandenz.);
zie ook siftings;- the chafflrom the
gr
ain (wheat),- the grain from the
husk, het kaf van het koren scheiden;-ed eoke,gezrefdecokes;- the
evidenee, het bewllsm ateriaal schiften (onderzoeken); - out,uitziften,
pluizrn,-vorsen.
s
lfter, zzfter;zeef, (meellzeefmachine.
slftingw ziftsel;- pl tea,gmlisthee.
sightc1)znw.,gezicht,aanblilt,schouwspel;beziens-,merkwaardigheid;gezzchttsvermogen);vizier,diopter;(gemeenz.)boel,hoop;zieooksightly;to
eateh (Kaim get) - o1, in het oog
(gezicht,tqzien)krijgen;togeta -of,
te zien krllgen;to have a - of, even
zien,terinzagekrijgen;to lose - of,
.

uithetoog verliezen;thefactislostol ..., m en verliest uit het oog

...;t
o sell- unseen (#mer.), ongezien verkopen; zie ook hate;- bill
(4rA#1), zzchtwissel, wisspl op z.,
vista traite; - b
, i
lls tdraftsl, ookl
z-papier; - rate! z.koers; --seeing,
het aflopen (-rljden) van beziensw aardigheden.
cz)metvoorz.,after-,nazicht;at-,op
heteerstegezicllt;op zicht(vertopn),
a vista (v. wissel, chequq);à vue;
bill(payable) at-,zieew bll1(c1);at
11st -,op heteerste gezicht;atshort
-,op kortzicht (v.wissel);atthree
daye -, drie dagrn na zicht; at
- of, op het gezlcht (zien) van;
.

to know by -, van aanzien kennen;

i
-ba
,arin
hze
tn;
) zii
ttLo
ok
#.
);,
zn
icht
, te(
ie
nch
he
ve
rsc/
hl
et
Lscheenv.j in 't (gelzicht;in his -,
oog (Opinie);toeome(heave)in -,ln
het gezicht kom en, opdoem en; to
eome(heave)in -o1,inhetg.krijgen;

voorzljnogen,inzijnbijzijn;in zijn

sightliness
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signily
outof-,uithetg.(oog);outof(al
gcven, m elden, aankondigen; van
l)-

thebest(gemeenz.j,verrewegdebeste;

signalen voorzien; -linK apparatus,

b) w'f
z7., te zien, in het gezicht (oog)
krijgen; waarnemen (met instrument);voor gezien tekenen:accept
eren (v.wissel);wehave-etleopy of
your letter of ...and note ...,w lJzagen (lazen)een copie van uw brief
d.d. ... en vernamen daaruit...; the land,land in zicht krijgen.
sightliness,oogli
jk-,fraaiheid.
sightly,ooglijk,fraai(ooklof- appearanee).
slgil (/ur.),zegel.
sigmaiw met zngedrukte patronen
aardewerk).
signznw.,teken;teken,wenk?kenteken,
aanwi
jzing, veorteken;ulthangbord
L
o
o
k:
- board);toexhihit (show) -s
of, tekenen vertonen van; there are

woon, opmerkelijk; geweldig; failurw jammerlijke mlslukking; to
fail-ly,jammerlijkmislukken (falen),
hetglansrijkafleggen;zieooksuccess.

lost to -, uit het g. verdwenen;
selntoestel;-ling bell! kloksignaal.
within -, in zicht;within - of, in signalH,glans-,lui
sterrljk,schitterend,
het gezicht van.
uitstekend, voortreffelijk;buitenge-

signalize, doen uitblinken, onderscheiden, kenm erken; te kennen geven,

doen uitkomen; een sein (teken)
g'even (aan);tobe -d,- oneself,zici
onderscheiden (door,by).

signaller, seiner.
signatory adJ'.,ondertekend hebbende;

znw., onderteken/ar (van,to); the
- powers (the signatories) to the

treaty of Loearno, de m ogendheden
die het verdrag van L. hebben
ondertekend.
signature, hand-, ondertekening; (ver-

already -sprognostieating that ...,er

oud.jteken,kenmerk;fdrukk.jsignytuur;toaffix (put,set)one's-to,ziln

voor gezien tekenen;zieook press 11

welke betekenis precies aan deze

seinhoorn;- lam p,seinlamp;- Iight,
seinlicht,-lantaarn; - man, s.wach.
ter; seiner; - post, s.paal,-m ast; statiom s.post;ww.,seinen,signalen

betekenen, be-, aanduiden.
signify, betekenen,be-, aanduiden; te

handtekening plaatsen onder;to bear
zijn reedst.n welkeeropwijzen,dat
the - of,de h.dragen van;to present
... :
-sarenotwantinq....hetontbreekt
nietaant.n (aanwijzlngen)...;in - of,
(send)for-,ter(onderltekeningaanten t.van;a - ofthetim es,een t.des
bieden (zenden); a memorandum
tijds; - manual, (eigen) handteke(written)over the - of...,een m em orandum ondertekend doOr...1'zie ook
ning;-post,hand-,wegwijzer;ww.,
tekenenfook intrans.j,ondertekenen; protect; (specimen) - card, handeen teken geven,dooreen t.te kentekeningenkaart;- stamp,stamped -,
nen geven; -ed (
altl
jd ajgek.:sgd), naamstem pel.
(w.g.)...;itmay be -ed ...,ook:het signer, ondertekenaar.
ignet,zegel;- (ringltz.ring.
ligttertekening...;- one'sname(to), s
(onderltekenen;- away (011),(door signifieanee, betekenls, gewicht; a
zijn ondertekening) overdragen (afmatter(person)oflittle(reat) -,een
zaak (qersoon) van weinig (grote)
stand doen van); 75 tons were -ed
be
tekenls (gewicht);exactly what f
o
r
(
as
r
e
c
e
i
ve
d
on
bo
ar
d
,
e
t
e
.
)
,
e
r
i
s
has to be attaehed to these rem arks,
voor 75 ton afgetekend; - for visa,

opm erkingen m oet w orden gehecht.
c);- off,afmonsteren;- on,(schrif- signi
fieant, veelbetekenend,betekenistelijk)aannemen,-stellen;zich schrifvol;van betekenis;veelzeggend;tohe
telijk verbinden;aanmonsteren,zich
- of, aanduiden, betekenen; kenlaten aanm onsteren.
signal I znw., signaal, sein,teken;zie
m erkend zi
jn voor,kens
chetsen. ,
, beduidenis'
ook di
fieation, betekenis'
stress c,);- box (cabin), sein- signi
aanduiding.
huisje; - buoy, fluitboei; - eode
lieative,betekenend,een betekenis
(book),seinboek,signaalcode;-horm signi
hebbend; veelbetekenend;tobe - of,

geven; (door een teken) te kennen

kennen geven (aan, to; dat)
that);te betekenen hebben,van be-

silage
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tekenis zijn;itdoesnot-,hetheeft
niets te beduiden (doeterniet toe);
- one's desire.approval, reluetanee,
ete.,zijn verlangen,goedkeuring.tegenzin enz.te kennen geven;zie ook
revollltion.

silage,zieensilage.
silenee znw., (stlllzwijgen, stilte; stilzwijgendheid;to break (keey.maintain, observe) -, het stllzwijgen
verbreken (bewaren); - gives eonsent, die zwijgt stemt toe;the of his Ietters on this point: het
feit datdit onderwerp in znn bmeven
niet xvordt aangeroerd ; to put

silver

z.verver;- dyeing,(het)z.verven;factory,zie- m ill;- gloss,z.glans;grower, z.wormkweker; - hat,hoge
zijden hoed;- industry,z.industrle;
-man,z.handelaar(inhetklein);ookk
zevenopzichter (in meelfabr.l'
; m anufaeture, z.fabricage; - m anulacturer,z.fabrikant;- mercer(mere
hant),z.handelaar;-mill?z.fabriek;
- nursery,z.worm kwekeril;- paper,
z.papier;- reel,z.haspel;- spinning,

(het)z.spinnen;-thrower,z.twijnder;
trade, z.handel; - twist, zijden

-

garen;- Weaver,Z.
W everj-Werker;Winder, Zie 'w reel; - Worm, z.ruPS,

W Orm .
(reduee) to -,zie f
zzf
zz.;zie ook pass
over en speech;- hox (eabinet),zie silken, zijden (inz. fig-); zijde-achtig.
call box; ww., doen zwijgen, tot sllkiness,vyl.silky.
zwijgenbrengen Lookjig.j,den mond silky,zie sllken.
snoeren .
sill,drempel(ookv.sluis);vensterbank;
sileneer, schok-, geluid-, knal-, slagsteunbalk;laag (gesteente).
Sillery,soort champagne.
demper;(/fg.)dooddoener.
silent,(stillzwijgend;stil;(/ecAn.)geruis- silliness, onnozelheld, enz.,zie silly.
loosi'-ly, ook: in stilte'
,to keep -, silly,onnozel,dom ,sullig,dwaas;itwas
zwijgen, het stilzwijgen bewaren
(a - thing to d0)totrusthim,het
WaS dwaas, vertrouwen in hem te
(over,about,as to);to be about
s
t
e
llen.
(asto,on,upon,eoncerning,respecting),zwijgen van,nietspreken over, silo znw.,silo;ww.,(in silo)inkuilen.
nietgewagen van;historyis- (uplon silt znw.,slib, aanslibsel;œfzz., (doen)
it,de geschiedeniszwijgtervan;zie
dichtslibben,verzanden (geœ.:- up).
ook partner.
s
i
l
ve
r c) znw.t zilver; z.geld;z.werk;
tafel-z.; ''S*
llvers'', aandelen lndia
(lalwn)
sel(
el
s
ine
ia,n)-,S.
inne,n,
Si
ll
inon.
ezisch batist;
Rubberand GuttaPercha Co.;native
silex,vuursteen.
-,gedegen z.;- in bars (inqots),z.
silhouette znw.. silhouette'
, ww-, silinbaren;zieookspeech;adj.,zllveren,
houetteren; d a&eainst, zich aftekezg,ove
zilr)
ve,
r---; ww.
(oac
okht
: i, verzilveren
nend tegen.
foeliën; een z.glans
silica, kiezelaarde.
geven (aannemen),z.kleurig maken
silicate, silicaat'
, - eottom slakkenwol.
(worden).
silicious,sillceous?kiezelhoudend,-ach- b)samenst.,- agi
o,zilveragio;- alloy,
'
tig; - earth, zTe silica.
z.legering; - assay,z.essaai;- bar,
-

.

silicic acid, kiezelzuur.
silieify,verkiezelen.

z.staaf; - bullion, staven z.; -

silicon (chem.):kiezel.
silkc)zijde'
2zilden japon;z.draad;lijnbundel ln saffier en robil
.n; -s, fabrics, z. stoffen;artifieial(manufactured) -, kunstzijde; pure -,
zuiver (puur) z.; thrown (twisted)
-, kettingzijde; loaded (weighted,
dressed,dynamited) -,geladen (verzwaarde)z.;c#j.,zijden.
b)es
amenst., - eotton, zijdekatoen;
ulture, z.cultuur, -teelt; - dyer,

notes;- eoin,z.stuk,-geld,zilveren
m unt;- foil,blad-z.,z.foelie,foeliesel'
,
- f
ox,z.vos;- fulminate,knal-z.;-gilt, adJ'., verguld zilveren'
, znw.,
verguld z.; - glanee, z.glans,glans-

eertifieates ta4??zdr.l, zie currency

e
rts;- grey,z.gri
js;-ingot,zie- bar;
- l
aee, z.qalon; - leaf, blad-z.; m ine, z.m lln; - m oney, z.geld; -mounted, met z.beslagen (gemonteerd),in z.gevat;- ore,z.erts;paper,fi
jn witzijdepapier'
,z.papier;

silverism
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slnewy
- platw Zï*e xware; --plated, verzilt
ur
e
è)
,
f
e
a
z
.
n
.
w.
,
i
nt
e
r
e
s
t
lI
c)
,petition zafc.'
, --minded, eenvoudig'
,
verd;- printL
drukk.j,z.druk;-rate,
z.koers;- reserve.z.reserve;- sand,
znw., eenvoudige; enkelvoudig be-

z.zand;-skin (onion),z.ui; -smith.

standdeel'
,simpeltrek Lweveri
jj.
simplieiter,simpliciter:eenvoudigtweg).
simplieity, eenvoudligheid), enz., zie
(Xmdr.),zieplatec);-wire,z.draad. slm ple adJ'.;eom pared to whieh ... is
silverism (silverite),politiek (voorstanwaarbijvergeleken ...niets is.
sim pl/lcation,vereenvoudiging.
de
r
)
va
n
den
z
i
l
ve
r
e
n
s
t
andaa
r
d.
silvery, zilveren, zilverachtig,-kleurig, sim plify,vereenvoudigen.
wit, -houdend, zilver....
simply,eenvoudig;eenvoudigtweg),gesimilar adj.,dergelijk,soortgelijk,ge- woonweg;alleen (maar),enkel.
lijksoortig; overeenkomstlg? gelijk, slmulaerum (mv.:simulaera),(schijnlg-vormig (aan,to);zieook slmllarly;
beeld;(bedrieglijke)nabootsing.
ol - construction to ..., van gelijke simulant, nabootsend; gelijkend (op,
constructie als:1or - reasonsto those
of).
exqressed in our previqus letter, om slmulate,veinzrn,voorwenden (tehebgelljke redenen als dle verm eld in
ben,zijn),slmuleren,fingeren; (beonzen vorigen brief;znw.,gelijke. simul
drie
glijk)nabootsen;-d,ook:flctief.
atiom voorwending, enz-, zfe
similarity, gelijkheid,enz.,zie similar
c#j.;overeenkomst (tussen,between; sim ulate;geveins;simulatie.
met,to);thequality shows a r eat - slmulator,simulynt;nabootser.
to...,dekwaliteitgeli
jktzeqrveelop simultaneity,gelljktijdigheid.
(vertoonteengrotegelijkenzsmet).... simulGneous, gelijktijdlg (met,with).
similarly, op gelijksoortige (dezelfde) gim ultaneousnesw zie sim ultaneity.
wi
jze,insgelijks, evenzo,-eens; an sinee bqw.,sedert,sindstdien),nadien,
identicaleasewas - deeidedbelorethe
van toen affookkever-);(not) long
Court,in een dergeli
jke zaak werd
(many years) > (niet) lang (vele
door den rechter in denzelfden zzn
j
aren)geleden;long -,ook:allang;
thedoeum ents- received,deintussen
uigani
or
tspra
zak
atiomgedaan;
een evean - thorough
zo grondige
(sedert) ontvangen stukken; voorz.,
organisatie.
sgdert,sinds,van ..af;voegw.'sedert,
simlle,vergelijking,gelijkenis.
sznds Look: ever -); daar immers
(toch),aangezien,wi
jl.vermits,nu...;
similitude,geli
jkenis,overeenkomsttigheid) (tussen, between); gelijke,
(dmer.)dajr;itisnotmany years ..., heti
snzetvelejaren geleden,dat
evenberld.
...;- you i
similor,szmilor:schijngoud,doublé.
nsiston it,daar(nu)gijer
op staat.
simmer œœ.,zacht(laten)koken,prut- sinee
re, oprecht, ongeveinsd, echt;zie
t
elen,sudderen;(/fg.)koken,gisten;
ook yours.
down,van de kook zijn (geraken) sinee
rity, oprecht-, ongeveinsd-, echtLook jig.j;znw.,gepruttel,gesudder;
heid.
ata (onthe) -,zachtjesaan dekook. sine
1,sinus.
simoom,samoem (wind).
simpleadj-,eenvoudig,gewoon,simpel; sine 11 voorz., zonder; - die, sine die:
enkel, enkelvoudig, niet sam engevoor onbepaalden tijd (verdagen
steld;simpel,onnozel;zieook sim ply;
enz.); a (eonditio) - qua non,een
condltio sine qu! non:een onafwijsave
r
a
ge
(
z
e
I
#.
)
,
ave
r
i
j
pa
r
t
i
c
ul
i
e
r;
eontract, mondolinge of ongezegelde
bare (noodzakelllke) voorwaarde.
(niet-formele)overeenkomst;itwould slneeurw sinecure.
have been a - m atter to ...,het zou si
new, pees, spier; (/fg., gew. Fn,ç.):
zenuw , ziel.
ee
nvou
di
g
z
i
j
n
ge
we
e
s
t
om
.
.
.
;
i
n
eonstruetiom eenvoudig van sam en- slnewy,pezig,zenig;gespierd,krachtig
stelling; zie ook arbitration, debenLook /Lg.,v.stijl).
z.smid; - solder, z.soldeersel; standarë, zilveren standaard; -lopped, m et zilveren knop; -ware

-

sim pleton,onnozele hals,sul.

sing
801
sinker
slng, zingen; fluiten (v.wind, ketel);
to he had -! afzonderlijk (los,per
different, (gemeenz. uitdr-.
')
stuk) verkriggbaar; zie ook misfortune.
another song (tune), een anderen

toon aanslaan,uit een andervaatje singular adj., enkelvoudig; bijzonder,
buitengewoon,zeldzaam ;zonderling,
tappen; - small,een toontje lager
zingen; zie ook praise znœ.; -ing
eigenaardig; (zeld.) enig,uniek; all
buoy, fluitboei.
and - (jur.),alletn) gezamenlijk en
MSingaporesN aandelen British Indian
elk afzonderlijk;a man of- ahility,
Extension Telegraph Co.
een m an Van bllitengeWonegaven;m
singe ww.,(verlzengen? (verlschroeien, thiswearenot-,hierin staanwijniet
blakeren;- one's wings (feathers),
alleen;znw.,enkelvoud Lgramm.jàop
zichzelf staand iets, enkel dlng,
zich de vingers branden fjig.);znw.
(zd!#.), verschroeiing; verschroeide
persoon enz.
Plek.
singularity, enkelvoudig-, eieenaardsgsinglec,)adJ'.,enkel;enkel-,eenvoudig, heid, enz.,zie singular a#J='.'
enkel; enig, enigste, alleen; alleen- singularize,enkelvoudig maken;onderstaand;afzonderlijk,enkel,los; on- scheiden, kenmerken.
gehuwd; ook = N-minded ; zie ook sinister, sinister; onheilspellend; ram psingly; not a - aTgum ent ean be
spoedig, noodlottig; boost
aardig),
advanced for this, geen enkel argusnood;ongunstig (v.uiterli
jk).
m ent kan hiervoor worden aange- sink c1) ww., zinken, zakken, dalen,
vallen;verflauwen,afnemen,achtervoerd;-be4(room),eenpersoonsbed
(kamer); - eopp los nummer (v. uitgaan;ineenzinken,verzinken,betijdschrifte.d.);in this- instanee,in
zwllken;teruglopen (v.prijzen),indit éne geval; with a - purpose
zinken (v.markt);te gronde gaan;
(mind), met éen doelvoor ogen;to
door-, indringen (in, into); doen
pay in a - sum,in eens (nietintem
(verlzinken,tot zinken brengen;l
.amijnen)betalen;zieookbookkeeping, ten zakken,nederlaten;Ldrukk.)laten
occupancy, occupation, share llc),
zakken (v.regelenz.);graven,boren
standard c). ticket c) znw., e.a.;
(v. put, mijnschacht); graveren,
fcw'., - (out), uitkiezen, -pikken; slaan (v. stempel); amortiseren,
dunnen (v.zaailingen).
delgen (v.schuld);laten rusten (v.
b4 samenst., --aeting, enkelweykendd geschillen); zich toeëigenen, ver-duisteèen;- or swim ,staan ofvallen,
breasted (-buttoneë), met e'én riJ
knope
n;
-e
ye
d
(
/
f
g.
)
,
zi
e
xmi
nded;
er op of er onder;- onesell (one's
-handed, met (voor) één hand; personal interests), zichzelf wegalleen, zonder hulp; m et één werkcijferen,zijneigenbelangopzijzetten;
m an; to do the work --handed, het
werk alleen doen; --hearted, zie

N-minded;--line(-railed,-track),met
enkel spoor; --minded, eerlijk, oprecht, eenvoudig; --phase (c!cclr.),
eenphasig;--prem ium assuranee,verzekering tegen koopsom ; - seater,

zie ook sunken;-ing fund, am ortisatiefonds;- hole,zinkput.
calverbind., - hom e, inwerken, -slaan

(/fg.);- im inzinken,(/fg.)in-,döörwerken,(totiemand)doordringen;money (one's fortune) im geld (zijn
vermogen)stekeriin;ook:geld enz.

singleness, enkelvoudigheid, enz., zie

verliezen in;- in one'sestim atiom in
iem ands achting dalen;- in priee,in

doelbewustheid, het nastreven van
één doel.
singlet, borstrok,flanel,nethem d.

prijs dalen; - into,verzinken in;into insigndicance, in het niet verdwijnen;- into themind (memory),
iemand bijblijven,zich in zijn geheu-

eenpersoons auto (vliegtuig).
single c);- ofpurpose (mind,aim),

gen prenten; zie ook oblivion.
sinqleton,enkelboekdeel;enkeleinzendlng,inschrijving e.d.
bjznw-,gootsteen;PO
(zeld.)riool;vergaarsinglo,soortfijne thee.
bak; Linz.jig-) el.
singly,afzonderlijk;op zichzelf;alleen; sinker, zinklood; (stempellgraveur.
E ngels H andelswoordenboek
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sinnet
802
size
sitter, broedhen.
slnnet,zie sennit.
sinter, druipsteen; -ing coal, m agere si
tting adj.,zittçnd,enz.,ziesit;the kolen m et lange vlam .
tenant (oeeupier),de tegenwoordige
sinuosity, bochtig-, kronkeligheid;
huurder;znw.,zitting (v.parlement,
bocht, krom ming.
rechtbank, comité); zittijd; nest
broedeieren;he wrote the reportata
sinuous,bochtig,kronkelig,kronkelend.

(one) -, hij schreef het rapport
sinus (zel#.),sinus,bocht;holte.
siphon znw., hqvel; siphon Look: achter elkander (zonder onderbreking); - room,huis-,zitkamer;zithottle); plunging > steekhevel; harometer (pump), hevelbarometer
plaatsten),ruimte om te zitten.
jker:
(-pomp); fcœ., (overlhevelen; (als) situated,gelegen,geplaatstLvormell
situate);awkwardly -.ineen moeilijk
dooreen h.stromen;- off(out),af(lastig)parket;eonveniently(well-)-,
(uit-lhevelen.
siphonic,hevelvormig.
goed (gunstig) gelegen; - as I was
(thus -) I had no ehoiee(but...),in
sir,mijnheer;Sir (titelvöördoopnaam
van ''baronet'' of ''knight''); Dear
mijn (die)omstandigheden (positie),
nu de zaken zo gelegen waren,bleef
Sir(s), Mijnheer (Mijne Heren), (fn
mij niets over (dan...);-(d) at...,
ambtelqken ojvormell
jken s/(jI:Slr(s);
zie ook dear en gentlem an.
(staande en)gelegen te ....
sirienl
arands
fEng.
-lnd.j,(Eng.-Ind.)regering; situatiom ligging,plaats,stand;stand,
boekhouder.
ligging (v.zaakenz.);positie,situatie,
toestand, stand van zaken; positie,
sire? (cIg.) vader van viervoetig dier(trzz.)dekhengst.
betrekking(fnz.lagere);theeeonomie
sirem sirene.
- , de economische toestand; the
awkward - whieh has arisem de
Siretz flax (hemp), ongezwingeldte)
moeilijkepositiewelkeisontstaan;to
Rus
s
i
s
c
h
vl
a
s
(
he
nne
p)
.
sirkar,zie sircar.
savethe -,dentoestand (desituatir)
siroeeo,sirocco (
wind).
r
edden;(not) in a - to..., (niet)ln
staat om ...;the - in whieh they now
sirup, zie syrup.
lind themselves,detoestand (positie)
sisal, - grass (hemp),sisal.
sister, - hook, 8-vormige haak;- ship,
waarin zij thansverkeren.
zusterschip.
six, zes; -es, handschoenen enz.No 6;
zessen:kaarsen van 6 op 1Eng.pond;
sit,zitten;liggen;zitting houden (heb- ol one and half a dozen of the
ben); poseren (voor,lor;voor, bij,
to); - baek, op den achteryrond
other, lood om oud ijzer; things
t
reden (blijven);- down,gaanzztten; areat(goto)-esandsevens,allesligt
-down strike tdrzlcr.l,ziestay-in;(raakt)overhoop (door elkaar,in de
down under,op zich laten zitten (v. war); to be at -es and sevens on
(
about), hetgeheeloneenszijn over;
be
schuldigingenz.);- for an exam ination, examen doenJ- om bli
jvyn
lold,zesvoudig;-monthly,halfjaarzitten;- (uplon, zittlng hebben ln
lijks; -peneeA zesstuivertstuk); -(commissiee.d.);beraadslagen (rechtpenny, zesstulvers...;(/fg.).armzalig,
prullig; -pennyworth, voor zes stuispreken)over(v.jury enz.);- on a
person, iemand op den kop zitten,
ver,(ter)waarde van zes stuiver.
hem afsnauwen; - out the meeting, sixteenmo (c/geà.: l6mo oj 160),
de vergadering totheteindetoe bijsedecimotformaat) (16mo).
wonen; to m ake one - up, iem and si
zable,tamelijkgroot(dik),vantamelijken (behoorlijken,flinken) omvang
vr
eemd doen opkijken;iemand hardhandig aanpakken; zie ook fence
enz.,goed van grootte enz.
znw.,sitting, tight, e.a.

site,ligging;(bouwlterrein;(/ïg.)zetel;
industrial-,industrieterrein;an open
-,eenopent.;well(badly) -d,goed
(slecht)gelegen (v.huis enz).

slze 1, grootte, om vang, m aat, afm e-

tingten),formaat Lookjig.j;nummer
(v. handschoenen enz.); zie ook
sizable en sized;three -stoo big,drie
maten tegroot;allola-,allone(the

size

803
skim
gkeletonize (
/
ï
g.
)
,
(
i
n
hoo
f
dt
r
ekke
n)
schetsen (
ontwerpen).

van dezelfde grootte
same) *% alleeut
(even groot); to -, op m aat gesneden; (having,of) the - of.
..,ter
grootte van; that's about the - ofit
Lgemeenz.j,daar komt het zowatop
neer;the - ol the order, de grootte
der bestelling; - stlck, (schoenmakerslmaatstok; f
kf
4'.,sorteren (rangschikken enz.)naardegrootte; meten;op de Juiste m aat brengen,pasmaken;kalibreren; - up fgemeenz.),
taxeren (e.pcrs.),aanslaan;opnemen
(v.d.stand van zaken),poolshoogte
nemen van;- up the situatiom pools-

hoogte nem rn.

size 11 ZnW.,lljm-,planeerwater; ww.,
lijmen,planeren'
,stijven (v.hoeden,
stoffen);zie ook sizing.
sizeable,zie sizable.
sized, van zekere grootte (afmeting);
ordinary -, van gewone grootte;
large-ygroot,vangroteafmetlngtçn);
- alike,van gelijkegrootte;theright
(same) -bottle,een flesvan dejuiste
(dezelfde)g.
sizer,sorteerm achine'planeerder,li
jmer.
sizing, llgm -,planeerwater; appretuur;
apprêt (in stoffen).
sizy,lijmerig,taai.
skate 1,vleet (vis).
skate 11znw.,schaats;œf&z.,schaatsqnrijden; - (lkhtly) over, (luchtlg)
heenglijdenover(/fg:);- overthiniee
(/fg.)!zich op glad ljswagen.
skew zTe ski.
skeim streng,knot;(/ïg.)kluwen,warboel fook:tangled -).
skeletonZnW.,geraamteL0OkV.geb0llW,
schipenz.enjig.),skelet;kader,kprn,
blijvend gedeelte;mat (voor vilgen
enz.); ook = - case; (/ïg.) schets,
schema,eersteontwerp;Lalsadj.ook)
schetsm atig, schem atisch; - h*
I11,
wissel-, rekeningformulier; - easw
krat; - key, loper? slotopsteker; Iinw punt-,stippelliln;- m ap,schetskaart;- m at,opengewerkte m at;a -

staff(serviee) w*
HIbe maintained on

that day, er za1 dien dag een beperkt gedeelte van het personeel

aanwezig zijn (een beperkte dienst
onderhouden worden);-t-face) type
Ldrukk.), schrift met dunne, lichte

halen.

skep,soort mand (korf);bijenkorf.
sketeh znw.,schets fook jig.j,schema;
ting) hlock (book), schetsboek; map,s.kaart;ww.,schetsen fookfig.j,
in s.brengen Look:- out).
sketehy, schetsmatig; (/fg.) vluchtig,
oppervlakkig,onafgewerkt;only a knowledge of, slechts een oppervlakkige kennis van.

skew ftechn.) adj., scheef(staand),
s
chuints);- bridgw scheve brug; ehisel, schuinbeitel; znw., schuinte,
scheve hoek.
skewbald, wit-gevlekt op niet-zwarten
grond.

skewer znw.,vleespen;f<zfc., (als) met

V.n vaststeken.
slkiznw-,ski;ww.,skilopen.
skid znw., remblok, -schoen, ketting,

slof;Lscheepv.)slee (opwerf);(Xz?zcr.)
weg van boom stamm en voor houtvervoer;(het)slippen (v.auto enz.);
(/fg.) rem; f
&'f
<z., met remblok enz.
vastzetten; slippen (v. auto enz.);

(laten)glijden;(/#.)remmen.

skiff, skiff:racebootle.
skill, bekwaam -, kundig-, handig-, bedreven-, vaardig-, ervarenheid; to
aequire (attain) -?vaardigheid enz.
kilful; ook:geverkrijgen;-ed,zze s-e
routineerd (in:in); d labgur, geschoolde arbeld, vakarbeid; vaklieden, geschoolde werkkrachtezj; >ed

labourer (workman, workerly > schoolde arbeider(werkkrachtj.
tvakarbeider;zie ook high c).
skllful, bekwaam , kundig, handig,bedreven, vaardig, ervaren (i.
n; *t,
in);beleidvol.
skillulness, bekwaamheid, enz., zie
slkilftll.
ski
, ppe
afschui
en,
ont
-, afromea, afsmche
n fomok:
-o
ff);
vluchtig'heenlopen over, vluchtig doorlopen,,in-,

doör
' zien (ook:- over);scheren lqngs
(over)Look:- along,over);(zich)met
eendunlaagjebedekken;-thecream
olf,erdenroom afscheppenfookjig.);
tmed) milk, tapte-, afgeroomde
m elk; --milk eheese, magere kaas;
ge-mings, (het) afgeroomde, -u
schuimde.

skim m er
80i
slaeken
skim m er, schuimspaan.
s
ki
veœœ.
,
s
pl
i
j
t
e
n,
s
ni
j
de
n,
a
f
s
c
hi
llen (v.
skimp, krap (
schraal)bedélen,beknibleder); afslijpen (v. edelgesteente);
belen (op, in), zuinig toemeten;
znw.,diamantwerkersschijf.
zich bekrlmpen, bezuinlgen.
skiver, dun, gesplitst leder; m es om 1.
skimpy,schraal,karig,krap;krenterig.
te spli
jten (snijden).

skin znw.,huid (v.mensen en kleine skulk ww., zich verschuilen (schuil
dieren;vlg.hide 1):vel;schil,schaal, houden);,,lijntrekken'',malengeren;
bast;vliestje),huldje;lederen zak;
ontwijken,zich onttrekken aan;znw.
fscheepv.jhuid;tocome(get)of1with
(zcJtf.),zie skulker.
awhole-,heterheelhuidsafbrengen; skulker, ,1
lijntrekker'') malenger,
m ulant.
to have a thiek - (/fg.),een dikke
s
ky
,
l
uc
ht
,
hemel, uitspansel; lucht(harde)huid hebben;tosave one's -,
zijn h.bergen;Iwouldnotbeinhis>
streek;topraise(laud,extol,exalt)to
ik zou niet gaarne in zijn schoenen
theskies,hemelhoogpri
jzen,ophemelen;under theopen -,onder den blostaan;- dressinp (het)bereiden van
h.n (vellen);- friction,wrijving v.e.
ten hemel; --blue (-eoloured), h.slichaam (ïnz.schip)in een vloeistof;
bl
auw; --high? h.hoog Look /fg.);
ww.(aflstropen,villen Look jig.j,het
light,val-,schljn-,bovenlicht,(daklve1 over de oren halen; pellen,
lantaarn,dakraam ; - line, horizon;
- -l
ine advertising, luchtreclam e; schillen; (zich) met een dun laagje
bedekken (ookl- over);zie ook flint. roeket, znw.,vuurpijl; ww. fbeurst.,
skinless, zonder ve1 (huid); met een
Amer.), de hoogte in vliegen (v.
dunne huid.
koersen);- scraper, wolkenkrabber;
skinner, vilder; huidenkoper, pelshan- sign, reclamelbord) op dak enz.;
delaar'
,zie ook woolc).
- writing, lucht-, rookschrift (uit
skip 1,overslaan,-springen fook bijhet
vliegtuig),luchtreclame.
lezeq;ook:- over); uit-,weglaten; slab znw.,plaattje) (v.marmrr,stgal,
-ping,overpakking (doordouane);leienz.);plattesteen,plavuls;schaal
theirrelevantparts,(bijhetlezen)de
(.deel) (v.boom): -s of tin (Iead),
passages overslaan welke niet ter
blokken tin (lood); fxzf
&'.,(af-,ontlzake dienen;- over a diffieulty,over
schalen (v.boomstam);met platte
stenen beleggen.
een moeilijkheid heenglijden;- over
(aeross)to
Fr
a
nee
,
e
ve
n
na
ar
F.
o
ve
r
s
l
ae
kadj.,slapLook/fg.),los;laks,traag,
wippen; - paper, dun pakpapier.
loom ; slap,stil,lusteloos,traag,lui,
skip 11 tmtjnœ.l,ijzeren bak,kooi.
flauw (v.markt,beurs);slap,los,niet
strak; wan; - bales. wanne balen;
skipper 1,schippgr,kapitein (v.klein
business is > hetis slap in zaken;koopvaardijschlp); - ol a marketboat,beurtschipper.
eoal,zieznœ.;tokeep a - hand(rein)
skipper11 Ldial.oj a4mdr.l,(kaaslmijt. (on), met een s.e hand leiden; hoops, te ruim e hoepels; - season
skippery,volmijten (maden).
skirmishznw.,schermutseling Look/fg.);
(time),s.e (stille)tijd,komkommertijd;- traffic,traagverkeer;- water,
çcœ.,schermutselen (ook jig.4.
skirt znw., (vrouwenlrok; slip, pand;
doodtij;doodwater;thevesselis- in
kant,rand,zoom ,boord,grens; -s,
stays? hetschip wendt moeilijk;zie
zoom ,rand (v.woud),buitenwijken
ook llme lc);znw.,loos (slaphangend
(v. stad); -ing, rokkengoed; f
zzf
z7.,
deelvan touw enz.);steenkoolgruis,
om boorden, -zom en, begrenzen; vagruiskolen;wan;ldrzzcr.lslapte,komren,zeilen,stromen enz.langsdetn)
kommertijd;çf
7œ.,(doen)verslappen,
enz., zie slacken; treuzelen, slabakrand (zoom, kust); - along, varen
enz.langs,grenzen (liggen)aan;-ing
ken;- off,verslappen;- (up),vaart
board? plint.
(verlminderen; zie ook lime lJ,
) en
skit,schlmpscheut;schotschrift,parodie
tide c);--baked,slecht doorbakken.
(OP,upon,on).
slae
ken,(doen)verslappen,verflauwen,
skittle, kegel; -s,k-spel.
afnem en, achteruitgaan, verm inde-
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slaeker

sledge

mouw;-ing eritlcism (revlew), verren,vertragen;slapper (losser,minder,strak)maken (worden);vieren; nietigende(scherpe)critiek(recensie);
znw., houw, veeg Look jig.j; split,
vaart (verlminderen;slabakken (ook
v. wind); temperen (v. h. vuur); uitsnijding.
fscheepv.)loosgeven,bijvieren;eoffee slasherfgemeenz.)zfd'slashingcriticism.
is-ing (beurst.j,koffie lusteloos;-ed slatIznw.,lat(v.jalouziee.d.),plankje;
dem and, verminderde vraag; Lvliegw.j neusvleugel; (wooden) -s,
speed, vaart (verlminderen; - (in
hout
repen (voor verpakking); mf
,
c.,
one's zeal
van latten enz.voorzlen.
,efforts,ete.),in ijver (zi
jn
Pogingen enz.
) verflauw-en;his zeal slatII,(hevig)klappetreln,slaan (tegyn).
verflauwt;the aetivity is slate Iznw-,lei,l.
steen,daklei,(schrljfl-s
,
z
i
j
n
i
j
ve
r
-i
ng off, de levendigheid neem t af.
lei; l.kleur; zie ook clean q)cn c);
- elub, klein onderling ondersteuslackerfgemeenz.j,slabakker,lijntrekker.
slaekness,slapte,enz.,zieslack adj.;ningsfonds met wekelijkse contributie;- coal,zandkolen;--colourted),
(ofbusiness,trade),slapte,stilte (in
zaken).
l.kleurtig);- pencil,griffel;- quarry
slag znw.,(metaal-,i
(pit, works), l.groeve; - roof, leien
j
z
er
l
s
l
a
kt
ke
n)
,
s
i
ndak;- roofing,l.brdekking;- slabs,
telts); fzJçc., slakken vorm en.
slaggy, slakkig.
l.tsteenlplaten; ak.,leien,l.klrurig;
f
zlçç,.,m et1.n dekken;zieook slatlng 1.
slake, lessen fook jig.), bevredigen;
blussen (v.kalk),zie ook lime lc). slate 11 fgemeenz.),ervan langs geven,
hekelen,afmaken;zie ook slating lI.
slam ww.,hard dichtslaan,-gooien (ook:
to);gooien,smakken;znw.,harde slater, leidekker.
slag,bons,sm ak.
slating 1.(het)leidekkenlleibedekking.
slanderznw.,lasterting);ww.,(bellaste- slating 11 (gemeenz.j, ultbrander; af.

ren .

slanderer, lasteraar.

slanderoustly);lasterlijk.

slang,,,slang':zeer gem eenzame taal;
groep-, beroeps-,vaktaal;bargoens;

a - word (expression),een ,,SlangA'woord (-uitdrukking).
slant f
'
cf
.
c.,(doen)hellen,schuin hellen
(vallen,invallen,gaan,lopen,houden,
zetten);-ing,-ways(-wise),hellend,
schuints),scheef;adj.(zc!#.).zieNing;
zfLw., schuinte, schuine beweging
(rlchting); (veroud.oj x
4?'
??dr.l steek
onderwater;Lscheepv.)gunstigebries.
slap f
zzf
zz.,slaan,een klap geven;znw.,
klap;- in the face(eye),klap in het
ge
zicht (ook jig.
4; bQ'
w., pardoes,
vierkant,ineens'
,zie ook slapdash.
slapdash (gemeenz.) bl
jw.en adJ'
.,nonchalant,achteloos,overhaast,metden
Fransen slag (gedaan);zo m aar ineens;znf
zJ.,nonchalance enz.; ook =
roughcast znœ.; ww., zie roughcast

brekende critiek; -ly, afbrekend,
kam m end.

-

slaughterznw.,(het)slachten,slachting
(ookjig.j;(gemeenz.)enormeprijsverlaging;fbeurst.jverkoop verbeneden
den koers;eattlefor-,- eattle,slachtvee; - house,slachthuis,slachterij;
(gemeenz.)zaak die voorhongerlonen
laatwerken;publie - house,abattoir;
- price, bespottelijk lage (ruïneuze)
prijs;f'
ç,fcr?slachten;fgemeenz.jtegen
bespottelnk lage prijzen verkopçn;
-ed furniture (gemeenz.j,in een 7'v
house'' vervaardigde m eubelen.
slaughterer, slachter; L
gemeenz.) uitzuiger.
slaveznw.slaaf;a-to(the- of)..
.,een
S. van. verslaafd aan; œm., slaven,
zwoegen; (away)at,zwoegen (ploeteren)aan.
slavery,slavernij;gezwoeg.
slavish, slaafs;- imitation,s.e nabootsing.

(inz. Amer.). zie sledge l; hard
f
cf
zz.'
, ook: maar wat neerschrijven, sled
-kwakken.
ding ta4?'
?zer.l,een hele karwei.
sledge I znw.,slede;f
zzf
zz.,sleeën;per s.
slas
h
ç
f
z
ç
f
J
.
,
(
om
z
i
c
h
he
e
n)
houwe
n;
(
/
ï
g.
)
onbarmhartig critiseren, afm aken;
vervoeren (aanbrengen).
splitsen,uitsnijden;t-4?zzdr.lvermin- sledge II, - (hammer), voorhamer,
deren, reduceren'
, -ed sleeve, split-

m oker.

sleek
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sleek adJ'
.,glad,glanzig;(/ïg.)zalvend,
uitgestreken;ww.,gladmaken (-strijken);polijsten;- over,vergoelijken,
goedpraten.
sleep znœ.,slaap;toputto - (/fg.),in s.
sussen; œœ., slapen; (/#.) rusten;
(
gemeenz.j slaapgelegenheld hgbben
(verschaffen)voor;zieooksleepzng;in (out),in huis (buitenshuis)slapen
(v.dienstpersoneel);- (uplon (over)
it,zich er(eens)op beslapen;zieook
dog c)ZnW.
sleeper, m oerbalk, -bint; dwarsligger
(-legger)Lspoorw.t;(gemeenz.ojAmer.)
= sleeping cartriage).
sleeping! - aeeommodatiom slaaggelegenheld;- bag,s.zak; - eartmaFe),
s.wagen; - eompartm ent, s.coupe; suit, nachtcostuum , pyama; zie ook
partner.

sleepy,melig,beurs (v.peren);enigszzns mat (v.edelsteen).
sleeve znœ.
,mOuW'ftechn-)huls, m of;
to Iaugh in one's -, in zi
jn vuistje
lachen;tohavesomething (aeard)up
one's > i
ets achter de hand (in
petto)hebben; to turn up one's -s
(/ïg.), de handen uit de mouwen
steken; zfe ook heart c);- button,
m anchetknoop; - link,dubbele,ketting-, schakelm anchetknoop; mœ.,
van mouwen enz. voorzien; -d
waisteoat, m ouwvest.

slight
a - of the prolits, een brok van de

winst'
1œœ.,in sneetjes enz. snijden
(ook.
.- up);-.off,af-,wegsnil
.den.
slieer,snijmachine,schaaf.
sliek Lgemeenz.j adJ'., glad fook jig.j;
handig, vlug; bQ'w., glad, pardoes,
vlak, lneens.
slicker,* polijster; gladhout; tdrzler-l
regenlas.
sHdeww.,(laten)glijden,glippen,slippenà laten schleten; (verlschuiven;
afglljden;uitglijden;zie ook sliding;
to let-,laten schieten:to letthings>
de zaken laten waaien (haar beloop
latpn);- haek,terugschuiven:teruggligden; - hy (past), (ongemerkt)
voorbijgaan (v.tild enz.);- into,g!raken tot,vervallen in; - off,afglnden;- overa subject,losjesovereen
onderwerp heenlopen; - bar (rod),
schuifstang; - bolt, (s.lgrendel; rule,zie sllding rule;- valve, s.klep;
z
nw., (het) glijden enz.; glijkoker,
plank;geleibaan Lookl- way);slede
(v. draaibank e.d.); hellend vlak;
(lantaarnlplaatje; schuif, stooms
chuifà s.klep, ventiel; s.raampje,
-deurt
le;aardverschuiving,bergstorting,lawine;dark -,chassis Lphot.t.
slider,glijdgr;schuif.
slidinw gli
J..., schuif..-; onvast, veranderlnk,variabel; - carriage, slede
Ltechn.j; - door, schuifdeur; - lid,
s.deksel;- rule,rekenliniaal,-schuif;
- sealw (naar omstandigheden)variabele (veranderli
jke, wisselende)
(loon-,prijs-,tarief-,belastingischaal;

sleigh znw.,(arrelslede;ww.,arren.
sleight-of-hand,handhabiliteit,goochelarij Look fig.j,behendigheid.
slender,slank,dun,rank,tenger,zwak;
dun,schraal, karig, mager, matig, - valve, zie slide valve; - window,
gering; a - acquam tanee with the
S.raam .
subject,een zeer matige bekendheid slightc.
)adJ'.,licht(v.bouw enz.),zwak;
m et het onderwerp;the - ehanee of,
tenger;gering,onbeduidend,onbetekenend; oppervlakkig, vluchtig; zie
de zeergeringe kans van (dat...);on
very - grounds, op zeer zwakke
ook slightly;not the -est ...,niet de
(het)minste (geringstel...;notin the
Fronden;- hopets),schrale hoop;-est,in het minst niet;a - advanee,
lneome (means), karig (schraal) inkomen,karige (geringe)middelen.
een kleine (geringe)stijging;topay slenderness,slankheid,enz.,zieslender.
attention to, zeer weinig aandacht
schenken aan;to eause no - damage,
slew f
&'gz.,draaien,omdraaien Ltrans.en
gçen geringe schade veroorzaken;
intrans.j qook:- round);-ing erane,
draaikraan;znw.,draai,om draaiing.
ddferenee olopinion,klein (onbeduisliee znw., sneettje), schijf(je), plak; dend)verschilvan mening;a - imstuk, brok;stuk,1ap (grond enz.); yrovement,een lichte verbetering; vism es;visschep;spatel,spaan;vuurm quiry, vluchtig onderzoek.
schop;-d earrotw Hoornse wortelen; b) znw., (bli
jk van) geringschatting,

slightlsh
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minachting,minachtendebejegening; lingers,doorde vinqersglippen;ontto puta - (uplom metgeringschatga
an (v. gelegenheld); zie ook attention, leash znw., mem ory, m ind
ting behandelen,niet m et de nodige
égards bejegenen, veronachtzamen.
c1),opportunity :):e.a.
c)ww.,metgeringschattingbehandelen, bjznw.,uitglijding;mlsstap;vergissing,
geringschatten, m inachten; versm aabuis; reeptje) fook v. hout enz.),
den, niet tellen, opzij zetten, ver- strook (papier), biljet, briefje, papiertje;losse (onopgemaakte) drukonachtzamen;-*
m gtly),geringschatproef;sluitnota (bil zee-assurantie);
tend enz.,smadelijk.
aanhangsel(v.polis);aardschuiving;
sllghtish,nogallichtenz.,zieslight c).
onderlijfje,-rok;(kussenlsloop;stek,
slightly,licht,enz.,zieslightc);enigszins,iets,even,een weiniq;- better,
spruit; (scheeps-,sleeplhelling (geœ.
?.
n,e.);(drn.
cr.)ligplaats;togivethe iets beter;- over f 20% letsboven
de f 200.
(to), ontsnappen,-glippen (aan);in
den steek laten;to leave the -s,van
slightness,lichtheid,enz.,zieslight c).
sllm ,dun,sm al,tenger,slank,schraal;
de helling lopen (v.schip);to makea
-, een dwaling (foutj begaan;zich
Lveroud.ojAmer.jgerinq (v.kans,bewijs enz.);(gemeenz.jsllm ,geslepen. vergissen; zich verschrijvenà to be
(plaee) on the -s,op de helhng zijn
slime,slib,slijk;slijm ;ertsslib;eoal-s,
zie washing znw.
(brrngen);ontheenelosed -ofpaper,
sliminess,slibberigheid,enz.,zie slim y.
oplnllggendbriefje(papiertje,strookslimy, slibberig, glibberig; sli
jkig;
je); - ol the memory, wat aan het
geheugen is ontschoten;- ofthe pen
slllmterlig.
sling f
&,fc., slingeren; gooien (met); (in writing), schrijffout; - ol the
tongue, vergissing in het spreken,
(oplhangen;Lscheepv.jvastsjorren,in
verspreking;to m ake a - ofthe pen
een takelhangen,hijsen,overboord
werken; -ing, ook: laadloon, loon
(in writing),zich verschrijven.
voor overboord werken;znw.,(scA.) c)samenst.,-board,schuifplank;-holts
(s.lgrendel; - book tzl?'
zzcr.l,(bankll
eng,strop,hanger;(sc#.)borg;verband, draagband; slingering, zwaai;
kwitantieboek;- book-keepings vou- do
g (gc#.),grijp-,strophaak.
cheron;
systee
m fboekh.j;- carriage,slip- eover, hoes; - doek,
slinger b
'
scheepv.j,wiedelengen (strop- wag
hellend dok; - knot, schuifknoop;
pen) bedient,hijser.
- 'ing (motor), sleepringtmotor);
slip c) ww.tslippen, (uitlglijden,glib-shod, slordig; -shod English
beren,gllppen;(/ïg.)struikelen,een
(writing! style), slordigte) Engels
dwaling (fout) begaan; ongemerkt
voorbijgaan (v.tijd,ook:- away,by;
(taal,still);-slop,slap,prullerig,slordig; - traim sliptrein; -way,
v.gelegenheid,ook:- by,past);ontvallen, -glippen,-gaan fook aan de
(scheeps-, sleeplhelling, zfe ook :).
aandacht,het geheugen);laten gli
j- slipper,pantoffel,muil,slof;remschoen.
den (glippen,slippen,schieten,val- slipperiness,gladheid,enz.,zieslippery.
len), loslaten Look: - off);zich los- sllppery, glibberig,glad fook jig.,v.
onderwerp of persoon),sluw,onbemaken van; (onder ltet rijden) aftrouwbaar.
haken (v. wagon); afsnijden (v.
stekken),stekken (v.planten);to let slitœœ.,(in delengte)doorsnijden,aan
-,laten slippen;zich laten ontvallen;
repen snijden,scheuren,splijten,klo- t
ven;znw.,lange snçde,spleet,sleuf.
he anchor,hetankerlaten slippen;
jt-, snij-,
- away (019,wegsluipen,ongemerkt slitter, slitting machine, spli
weggaan;zie ook boven;- from ,ontkloofm achine.
glippen (aan);-inttol,binnensluipen sliverznw.,reepje,flenter,splinter;ww.,
aan reepjes enz.snijden,(aflsplintefookv.fouten);- into,ook:vervallen
tot (in);- ofla (er)afglijden,-schuiren, versplinteren (ook intrans.t.
ven,-slippen;zTeookbovenk- through, slogan! slagzin,pakkendt
e) leuze (oper doorglippen; - through one's
schrzft enz.), our - is:high quality

sloop
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slqg
and
10*
-tpr
ice
s, onze leuze is:prim a slow J,
kwali
tei
en
lage
)adJ'.,langzaam (van,met,in),
pri
J'zen.
1.werkend (verlopend),traag,loom ,
sloop, sloep.
niet vlug fook jig.j;traag,lusteloos

slop Iznw.,slijk,plas;slobber;-s,was-,
spoelwater,vuilwater;spoelsel;ook

= e
- oil;''Slops'', aandelqn Samuel
Allsop & Sons,Ltd;- basm (bowl),
spoelkom ; - oil, afvaloliç; - pail
(bueket),toiletemmer;- sink,gootsteen;œfz7.,m orsen,storten,kw akken;
plassen,baggeren (door,through);(over), (er) overlopen,-stromen.
slop I1, -s, goedkope confectiekleding,
matrozenplunje, -beddegoed enz.
fook: - elothes, elothing); - room
fscheepv.),plunjehok;- seller,houder

(v. markt); achtertlopend) (v.uurwerk);saai,vervelend;the eloek is
(10 minutes) -, de klok loopt (10
min.) achter; - and sure, -ly but
surely, 1.maar zeker; - (of understandinw wit),ziev-witted;tobe- to
anger,nietgauw boosworden;hewas
not - to take advantage ofthis offer,

hijwaservlugbij om vanditaanbod

gebruik te maken;m istakeswhieh the
ehief will not be - to deted, fouten
welke de chefgauw genoeg ontdekt;
- i
n dem and,weinig gevraagd;to bea

van een - shop = winkel van goed- payer (- in one'spayments),een
kope confectie en m atrozengoed; slechte flangzame)betaler (1.,slecht
work,goedkoop confectiewerk;prulvan betzen)zijn;zieooksaleb,ben c).
werk.
b
)
bQ'
w.,langzaam;to go -,achterlopen
slope znw.,schuinte, glooiing, helling,
(v.uurwerk);(/fg.)niette hard van

talud;verval; on the -, schuints), stapellopen;zie ook sellc1).
scheef;f
'
fzfc.,hellen,glooien,(schuin) c) œfc. (gcœ.:- down! up, olf). langafloqen; schuinhouden; afschuinen,
zaam (laten)gaan (rigden,lopen,werschuln maken (snijden enz.); doen
ken),vertragen,de vaart(den gang)
hellen; - up (down), op-taf-llopen; verm inderen; trager gaan, m inder
levendig worden, verslappen.
sloping, hellend enz.,schuin,scheef.
sloppiness,drassigheid,enz.,ziesloppy. dt samenst., --combustion stove, vulsloppy, plassig,drassig,nat;slobberlg,
kachel; --going (-moving), (zich)
m orsig,bemorst;slap;slordig;flodl
angzaam (bewegend); - mateh,
derig.
lont; --m otion pidurw vertraagde
slosh, zieslush.
film (opname);--payeustomer,langslot znw.,gleuf,sleuf,spleet;sponning;
zam e betaler; --witted, langzaam
-maehine,(muntlautomaat;-meter,
(traag) van begrip;zie ook train II.
munttgaslmeter;ç?fJz.,van een gleuf slowness, langzaamheid, enz., zie
enz. voorzien, een g. enz. m aken in
slow c).
Look:- out); -ted,gegleufd,met g. slub znw., (grof) voorspinsel; - yarn,
enz.; -ting m achine, m achine voor
gewoon voorgaren;ww.,(grof) voorhet m aken van g.enz.
s10th lui-,vadsigheid;-ful,lui,vadsig.

Slouek

spinnen; -bing m achine, voorspinm achine.
f,
pm., (slap) neerhangen; znw. slubber 1, knoeien; morsen; afknoeien,

(zdI#.),(het) neer-,afhangen; -(ed)

-

roffelen Lookl - up); bemorsen.

hat, hoed m et neergeslagen rand, slubher H ,. zie slubbing m achine;
flambard.
''Slubbers'', aandelen British Cotton
and W ool Dyers' Association.
slough 1,poel,moeras fook jig.j.
slough 11znw-,afgeworpen vel(huid); sludge, m odder, sli
jk. sneeuwslijk;

(/ïg.)afgelegde gewoonte enz.; f
,
?fc., residu (bij petr.raffinage); - aeid,
afvalzuur.
afvallen,vervellen fook:- off,away);
(/ïg.)afwerpen,-leggen (v.gewoonte, sludgy, m odderig, slijkerig; residuachtig.
vooroordeelenz.;ook:- of1).

sloughy, modderig,m oerassig.
slue, zie slew .
sloven, slordevos.
slug,klom p m etaal;regelschrift,gezet
slovenlœ ess, slordigheid; slonzigheid.
met de linotype; -s, m osselparelen

slovenly fadJ..l,slordig;slonzig.

(voor knopenfabricage).

sluggard
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Sm ear
sluggard, luilak.
e
t
e
.
)
?
k.
e
kope
r
s
(
onko
s
t
en,
onde
rsluggish,lui,traag;langzaam werkend
nemlng,winst,omzet,voorraad enz.);

(stromend enz.),traag.

hand,kleinschrift; - warets),gaspeelgoedl --mm ded,k.zielig,benepen; --slzed, klein, van k.e afmetlngten);zie ook way d),wonderc),
e.a.; znw., dun (smal) gedeelte;
gruis; -s, gruiskolen; k.e partijen
(zendinren);k.e advertenties; in (zc!#.),In het klein.
smallish.nogalklein,kleintjes,peuteriq.
smallness,kleinheid,enz.,ziesmallak .
sm alt,sm alt, kobaltglas.
smart 1, scherp,pijnli
jk, fel, vinnig;
flink, krachtlg; flink, handig, vlug,
ree,bijdehand;slim,gevat;keurig,
chic?fijn;some - illustrations,enige
fraale (aardige) afbeeldingen; a loss, een gevoelig verlies; - young
man, flilllk jongmens.
smart 11 ww., pi
jn doen fook jig.j;
lijden Look jig., onder, under); to
-

sluice znw.,sluis,waterkering;s.water;
inlaat-, afvoerbuis, -klep, -schuif;

goudwastrog;to open (letIoose,free)
the -s, de s.n openzetten flett.en
/
k.); - dues,s.geld;- gate,s.deur;
- ke
eper,s.
w achter;- valve,(schuiflafsluiter; - way, wetering; flpf
,
p.,
(uit-,door-,aflspoelen,spuien;laten
aflopen, (doen) uitstromen fook:out); in stromen neerkomen, neerstrom en.
slump Lgemeenz.ofAmer.jZN,œ.jplotselinge en sterke fook: aanhoudende)
prijjdaling Look: - in priees); laagconlunctuur,baissetbeweging);grote
of plotselinge vermindering van navraag of belangstelling; - in trade,
m alaise; fcœ., plotseling en sterk
dalen, kelderen; plotseling en sterk
verm inderen in vraag enz.; the

shares -ed down to...,èe aandelen
kelderden tot ....

lanteriewaren,garen en band; ook:

m ake one - 1or it, iemand er voor
laten boeten,het hem betaaldzetten;

slur fcœ.,licht (losjes)heenlopen over, znw.,(vinnige,hevige)pijn;smart;m oney, rouwkoop.
(trachten te) verbloemen (ook: over);onduidelijk uitspreken (schrij- smarten,mooimaken,opknappen Look:
ven), in elkander laten lopen (v.
- up).
, stuk-, kapot-: inslaan,
letters);onduidelijk maken (vormen; em ash œœ.
worden);(drukk.jsmetten;(pdrou#.), -gooien, -smijten- plat-, lndrukken
zieto put (throw)a - (uplon;znw.,
fook: - in), breken; verbrijzelen,
totaal vernielen, verpl
klad, smet, vlek, blaam; Ldrukk.)
etteren Lookl
misdruk;to put (throw) a - (uplon
- up)fook/ïg.);breken,stuk-,kapot(#mer.:to east Ithrowl -s at),een
gaan;overdenkop (bankroet)(doen)
smet (blaam)werpen op.
gaan Look:-up);-ed,kapot;overden
kop, bankroet; fragile cases are
slurry, (cement-qnz.lbrij.
easily -ed, onsterke kisten worden
slush, (sneeuwlslnk, modder;(smeerllicht ingedrukt; -ing criticism, vervet;(d??zdr.)omkoopgeld.
nietigendecritiek;zieooksm ithereens;
slushy, slijkerig,modderig; slap, verwaterd.
znw., sm ak, smeet, slag; verplettesly, sluw,listig,slim, loos, gesleqen;
rende nederlaag; -(-up), botsiny;
tersluiks gedaan;on the -, terslulks,
verbri
jzeling; krach, bankroet, dein het geniep.
bacle;to go (to) -,to eome to -,
slyness, sluwheid,enz.,zie sly.
kapotgaan;overden kop (bankroet)
smack 1,smak (soortschoenerbrik).
gaan;bQ'w.,pardoes,vierkant.
smaek 11 znœ., smaaktje); ggurttje), smasher Lgemeenz.j,vernietigende slag
luchttje);zweem,tikje,tintle;f,
vwz-,
(critiek); verpletterend argument;
-of,smaken naar;(/fg.)riqken naar. wie vals geld uitgeeft.
small cdj.,klein,gering,welnig;dun, sm attering, oppervlakkige kennis; to
have a - in aIlthings,van alles een
smal,fijn;zwak;min,laag;slap,dun
beetje kennen;hehasa - ofSpanish,
(v.bier enz.);ook = N-minded;
eash (ehange), klein yeld; - buyers
hij kent een mondjevolS.
(eharges,eoneern,prohts, galw stoek, smearf<7œ.,(be-,inlsmeren;bezoedelen
.
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sm ooth

thy, smcdcrij,smidsc; - eoal, zie
(met, with); Lintrans.j kladden, sml
forge coal.
vl
e
kke
n;
z
nw.
,
vl
ek,
s
me
t
,
(
ve
t
t
e
)
smitten, - with,getroffen door,geslaveeg; smeersel.
sm eary,vlekkig,vuil,besm eerd;vettig,
sm eerachtig.

gen m et; aangegrepen door;in verrukking over.

smell znw.,reuk,geur, luchttje) (ook smoek znw.,(boeren-,slagers-enz.lkiel
fook.
. - frock); - mlll, Hollandse
Iig-t; stank; a pungent, peeuliar,
delieious,
molen (met draaiende kap); œœ.,
s
we
e
t
(
p
l
e
as
i
ng
,
ni
c
e
)
,
offensive, disgusting, elose -, een
sm okken:innem en;-inw sm okwerk.
scherpe, eigenaardige, aangenam e, sm okable, rookbaar.
heerlijke,hinderlijke (onaangename), smoke c) znw., rook; damp, walm ;
(thereis) no - without(a) f*
tre,geen
walglijke,benauwde reuk (geur);to
zonder rook: er gaat geen
give off (emit) an offensive -, ook: vuur
kwalijkrieken;ww.,ruiken (ookjig.t; gerucht oferisietsvan waar;to end
r.aan,beruiken;rieken;stinken;- a
in (vanish into)- (/fg.),inr.opgaan;
ww.,roken;dampen,walmen;(belrorat, lont r.; - good (bad), goed
ken;doorroken,uitroken,fumigeren
(slecht) r.; - about (round), rondsnuffelen,-neuzen;- at,r.aan,beruifook: - out); zie ook smoking; -d
ken;- o1,r.naar;(/fg.)rieken naar; glasses, bril met donkere glazen; -d
m eat,rookvlees;-l
lGerman sausages,
Ldial.oj Amer.j r.aan; - out, uitvorsen,-vissen, komen achter; -ing
r.worst; - out(away),door r.verbottle (salts),reukflesje (-zout).
drijven.
sm ellable, ruikbaar, te ruiken.
b)samenst.,- Abatement Aet,wettot
sm ell-less,reukeloos.
het tegeligaan van overm atigen fabrieksrook; - hlaek, lam pzwart; smelly Lgemeenz.), vies ruikend, stinkend.
box,r.kast(y.stoomketel,locomotief);
- tstlnsum er, r.verbrander; --tstlnsm elt 1, spiering.
sum ing, r.verbrandings...; --dried
smeltII,smelten (v.erts,metaal);zie
ook smelting.
(-eured),gerookt(v.visenz.);-hole,
sm elter,smelter;ook = smelting works;
r.gat;- house, rokerij;- room,zie
sm oking room ;- stack?ziestack znw.
MSm elters'', aandelen Smelters Sesm okeless, rookloos,-vril.
curities Co.
sm eltery,zie sm elting works.
smoker, roker;fgemeenz.),zie smoking
gm elting,- furnaee,smeltoven;- ladle,
compartment (carriage).
s.lepel; - pot, s.kroes; - works, sm okiness,rokerigheid,enz.,zie smoky.
sm oking znw.,hetroken,enz.,ziesm oke
smelterij.

smile f'
rzœ., glimlachen; - at, (glimllachen om (
/fg.);fortune -d (uplon
hlm ,de fortuin lachte hem toe;znw.,
limlach.
sm xreh fcœ.,bekladden,besmeuren,be-

f4?
f4'.;no - (allowed)1,verboden ter.l;
c#j., rokend enz.; - eartriage),r.wagon; ook = - com partm ent! r.coupé; - establishm ent, rokerig; -

jaeket, coin de feu; - mixture, gezoedelen (ookjig.);znw.,vlek,veeg, mengde (pijpltabak; - room, r.kamer;- stand,r.tafeltje;- tobaeeo,
klad,smet fook jig.j.
r.tabak.
smi
t
e,
s
mi
j
t
e
n,
t
r
e
f
f
e
n,
s
l
aan
(
z
c
!
#.
)
;
verslaan; botsen, slaan, schokken, sm oky, rokerig, walm ig, dam pig,rook
...; berookt.
s
toten (op, upon; tegen, against);
(uplon the ear,hetoortreffen;zie sm olt,jonge zalm (in het 2e jaar).
verder snzitten.
smoothc)adj.enbQ'
w.,glad,vlak,gelijk,
sm ith, Sm1
*d*
, Us eoal, zie forge coal.
effen; Lscheepv.j slecht; geplaneerd
(v.metaal);nietklonterig;niet drasmithereens, smithers, grutilzelementen; to smash (inlto >,in g.slaan. derig; m inzaam ; ook = x-tongued
(-spoken);to go (rum run oll,prosmithery,smidswerk;(zd!#.)= smithy.
eeed, pass ofl) -(ly), vlot van staSmithfield (plaats in Londen waar)de
vleesmarkt (gevestigd is).
pel lopen; - lile, zoetvi
jl; a -

811
sm oothe
snap
the -,iem and den teugelniette kort
Pa8sage (sea), een kalm! overtocht
houden.
(zee); for the - workm g ol the
arrangem ent, voor een geregelden snag znw., kwast, knoest, stom p; uits
teeksel; (Xzzzcr.) boomstam of
(vlotten)gangvan zaken;--tongued
-st
van tong; raooipraronk welke in den bodem van een
(
g
po
ke
n)
,
gl
ad
r
i
vier steekt en de scheepvaart betend, vleierig.

bjœœ.,glad (vlak,gelijk,effen)maken;
gladstrijken,-schaven;effenen;planeren (v. mçtaal); kalmeren, doen
bedaren;bewlm pelen,bem antelen;the way lor, den weg effenen voor;-

away,weg-,gladstrijken;(/fg.)uitden
weg ruimen, effenen (v. geschil,
moeilijkheid); - down, weg-, gladstrijken;verzachten;effenen;(doen)
kalmeren (bedaren);- out,gladstrijken, -maken; effenen (ook jig.j;over,plooien,vergoelijken,bemantelen;ook = - away Ljig.j;-ingirom
strijkijzer;-ing planw gladschaaf.
smoothe,ziesmooth b4.
smother znw., (dichte) damp, rook,
walm ;stof(wolk);ww.,(verlsmoren,
doen stikken,verstikken (ookl- up);
in den doofpot stoppen Lookl- up);
(zdI#.)stikken.
sm othery,verstikkend.
smoulderfzJœ-,smeulen (ook fig-j;znw.,
sm euling, sm eulend vuur.
sm udge œœ., bevuilen,besm euren, be-

zoedelen (ook /fg.);smerig (vlekkig)
worden, vlekken;znw., veeg,vlek,
klad,smet Look jig.); verstlkkende

rook.
sm udgy,vuil,sm erig,smoezelig,gevlekt.

smugg
le,smokkelen Ltrans.en intrans.j;
sm uggling, ook: sm okkel-, sluikhandel; -d goods,s.goederen,-w aren; -

away,wegmoffelen;- intto),binnensmokkelen (ook jig.j; - out (overh

lemmert;(/fg.,gemeenz.)hinderpaal,
adderin het gras;ww.(Xzn,
dr.),van
''snags''zuiveren; -ged, zie snaggy;
to be -ged (#m&r.),op een ''snag''

lopen.
snaggy, knoestig,bultig.

snall, slak Look jig.j; snekrad fook:
=.wheel);ata -'space,--paeed,met
een slakkengang; --slom zo langzaam a1s een s.

snake,slang (ookjig.t;thereisa -inthe
grass,erschuilteen adderin hetgras;
t-fenee) (#mer.),zigzagafrastering;
- wood,slangrnhout.
snaky, slangachtlg, vol slangen, slangen....

snap c)ww.,happen,toehappen;knippen,dichtklappen;(doen) (aflknappen,afbreken,knakken;(doen)knappen,knallen;klappen (knippen)met;
snauwen; ook = xshot œœ.; a trifle
-pedtheeonnection,dooreen kleinigheid werd de relatie verbroken;- at,

(gretig) happen (grijpen) naar'fook
jig., v. aanbod,kans enz.);afsnau-

wen; - one's lingers at,m aling hebben aan; - away, wegsnappen,

pakken; - olf, (doen) afknappen,
breken;(/fg.)verbreken;-to,dichtkl
appen; - u#, op-, wegvangen,
snapqen, -pikken,-slokken,op den
kop tlkken; - a person up (short),
-

iem and den m ond snoeren, afsnauW en.

over de grenzen s.
b4znw-,snap,hap;snauw;knap,klap,
knip; knak, knik, krak, breuk;
sm uggler, sm okkelaar,sluikhandelaar;
smokkelschip.
Lgemeenz.) kracht, fut, pit Look in

smut znw., roetlvlek,-deeltje,-vlok);
brand (ziekte in koren); - mill,
machinevoorhetverwijderenvanden
brand uit koren; ww., vuil m aken;
bevuilen,bezoedelen;brandig m aken

ofworden (v.koren).
smutch,ziesmudge (/fg.).

stijl);ook = wshotznœ.;eold-,korte,
plotseling invallende koude (vorst);
tobehavingasoft-(X?zzer.,gemeenz.j,
hoog in prijsstaan;- fastener,drukknoop;- head (lec#n.),ronde kop;loek,springslot;-shot,znw.,moment-

opnam e, znstantanée; fcœ., een m .
smuttiness, vuilheld, enz., zie sm utty.
m aken van,kieken.
smutty, vuil,berookt,vlekkig;brandig c)c#j.,plotseling,overi
jld (gedaanenz.);
- m eeting, niet vooraf aangekon(v.koren).

snaflle,trens(toom);torideapersonon

digde,in derhaastgehouden bijeen-

snappisb
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snuff

komst;- vote,bijverrassing gehou- ''Snipe''F New York, Lake Erie &

den stemm ing.
snappish, bits,vinnig.

W estern Second M ortgage Bond.

snappy, knappend; fgemeenz.j pittig
fook v. stijl), kernachtig,pakkend;
kwiek; ook = snappish.

snare znw., strik; (/fg.) (vallstrik;zie
ook lay q1); ww. (/fg.),verstrikken.
snarlI çcf
.
c.,brommen,snauwen (tegen,
at);znw.,snauw.
snar
l 11ma
çve
ron
ud.(ge
0/ra
x4
.
zncr,
.l (
war
ke
ken)
'
47f
J7.,in de
verw arren,
verwikkelen; znw., warring, w arrel;
warboel,verwikkeling;w ar, knobst.

snarlIIILtechn.j,holuitdrijven,uitkloppen;-ingiron,uitdrijfbeitel,drijfpons.
snateh œœ.,(aanlgrijpen,pakken,wegsnappen:weg-x afrukken (ook fig.4;
- yt,gri
gpen naar;(/fg.)(gretig)aangrllpen (v. kans, aanbod);zie ook
straw c);- away,wegrukken fook
fig.); - lrom, ontrukken (aan) Look
jig.); - off, afrukken; - up, grijpen,bemachtigen;znf
zz.! ruk, greep,
hap (naar, at); poosle, moment;
vlaag,vleug;broktstuk);to make a
- at,grijpen,een greep doen naar;
by (in) -es? bij tussenpozen (v1agen),te hool en te gras.
snatehy, ongeregeld, met horten en
stoten (gedaan enz.);vluchtig.
sneer ww.,spottend (honend) lachen;

snippet, sneetje,snipperttje),stuktje),
broktje)(ook Iig.s;beetje;uitknipsel
(-tje);-s,ook (/fg.):brokstukkpn.
snippety,fragmentarisch,uitstuklesyn
brokles bestaande, snipperachtlg;
hakkelig (v.stijl).
snort ww.,snuiven,puffen'
,ronken
machine);znw.,gesnuifenz.
snout,tuit; -ed, met een t.,t.vormig.
snow
I c)znw.,sneeuw;-s,s.tm assa's,
velden); f
zzfc., sneeuwen; (als s.)
strooien, (laten) neerdalen; it -ed
eomplaints,het regende er klachten;
- up (in)!insneeuwen'
,tobe(get)-ed
up (in),lngesneeuwd zijn (geraken);
- unëer,ondersneeuwen;(/ïg.)overstelpen;(inz.dmer.)overweldigen;to
be -et
lunder (/ïg.),overstelpt (overstroomd)worden (met,by).
b)samenst.,-ball,sneeuwbal(ook fig.j;
-

boot,s.laars;--hound,ingesneeuwd;
hroth, s.water; - drift, s.bank;

s.
jacht;-fall,s.val;- flake, s.vlok;
- goggles (glasses), s.bril; - Iine,
s.grens, -linie; - plough (seraper),
s.ploeg; - shed, s.dak boven spoorweg enz. (tegen lawines); - show
s.
schoen; - shovel, s.schop; - slide
(slip), s.storting; - squall (storm),
s.bui (-storm); - sweeper, s.veger,
- at, spotten m et, honen;den neus
veegmachine;-t-lwhite,c#j.,s.
wit;
ophalen voor; znw., spotlach, hoznw.,s.wit; s.witte wol.
nende opmerking, ,,sneer''.
snow II, snauw (vaartuiglt
snee
ze, - at (gemeenz.j,den neus Op- snowiness, sneeuwachtigheid, enz., zie
halen voor; not to be te versmaden.

d at, niet

SnOWy.
snowy, sneeuwachtig,sneeuw...,s.
w it;
besneeuwd.

snick ww., knippen, kepen, snijden
(frcns.);znw.,knip,keep.
snub ç?œ.,af-,toesnauwen;kort afwijsniff f
4,fc., snuiven; snuffelen; ruiken
z
en;stoppen,inhouden (v.schip)door
den kabel om een bolder te leggen;
Lookjig.j,in den neuskrijgen;opsnuiven
fook:- up);(/ïg.)den neusop- up,vastbinden;-tbing)post,bolhalen;- at,ruiken aan,besnuffelen;
der
;znw-,SnallW,reprimande Look:
den neus optrekken voor; znw., ge.
hing).
snuif, gesnuffel.
snuff Iznw.,snuif;s.tabak;tabakafval
sniffy fgemeenz.);(voor alles)den neus
voorplantenbesproeiing'
,ook(veroud.j
optrekkend; een luchtje hebbende,
= snlffznœ.;- box (mI1l),snuifdoos
met een luchtje.
(-molen);fcœ.Lveroud.),ziesnifff
zzœ.
snifting valve Ltechn.j,snuifklep.
snuff11ww.,snuiten (v.kaars);- out,
snip f
,
rzfc.,af-,doorknippen, afsnijden;
uitsnuiten; fjig., gemeenz.) vernietiknippen;- off(out),af-tdoor-lknipgen (ookv.verwachting enz.);geheel
pen; znm.,knipsel, stukje,snipper; ln de schaduw stellen'
,znw.,(kaarslsneetje,knip;-s,schaar(v.blike.d.). snuitsel.

Snuï
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snug adJ'., gezellig, knus, warmpjes;
Lscheepv.tnet;a - ineome (job),een
aardig inkomen (baantje); --rigged
(scA.),netgetuigd'
,œœ.,- (up!down),
netjes maken, opredderen,ln orde
maken (fnz.sc#.).
so c) zo, aldus;zé, zozeer, zo-, dusdanig; zulks, dat; dus; (Xmdr.),
zie ow that; a dozen or > een
stuk of twaalf;in a week or -,over

S@aK

en-zoveel)perweek; - mueh for ...,
dit (totzover)watbetreft...;-mueh
(- mueh -) that...,zötzeer),dat...;
not(never)-much as...,nieteens...;
he was not - m uch unsatisfied as
disappointed, hij W aS niet ZO Zeer
onvoldaan dan we1 teleurgesteld;
without - mueh as looking whether
the am ount was correet, zonder
zelfs m aar na te gaan of het bedrag

eenweek ofzo;Ihelleve(think) -,ik
juist was; zie ook better c),ever,
m ore, soon, worse; - that, zodat;
geloofhet (dçnk van)wel;Ihope -,
Opdat;ook:als...m aar;- ...that...,
i
k
hoo
p
het
;
i
t
i
s
j
us
t
a
s
i
mpo
r
t
ant
,
o
r
perhaps m ore -,het is even belangzotzeer)...,dat ...;zieook long l:).
rijk,ofmisschiennogbelangrijker;and soak
ww-,in de week rzoettetnen
(staan),
weken, doorwéken;(
; OP-,ln(but) - do (are,etc.)we,en (maar)
o
o
k
:
zuigen, opslorpen
up, in);
wijook;ifyou havenotyet done -,
doordringen, drenken, doortr'
ekken
indien u het (dit) nog niet hebt
gedaan;he was onee rieh, but he is
(met, with); sijpelen; tdrzzer.l afzetten; -ed, doornat fookl -ed
not - now,hijis rijk geweest,doch
ishetnu nietm eer;thepriep ofwheat
t
hrough);-ing,doorweekt,-natLook:
-i
hasgoneup and -hasthepriee ofrye,
ng wet);-ed im doortrokken van;
(/fg.)doorkneed in;-edin oil,in olie
de prijsvan de tarwe isgestegen en
gedrenkt;- in,into,through,trekken
die van de rogge eveneens; it happened that ..., het toeval wilde,
in? door-, binnendringen; - intto)
dat...; if eireumstanees - demand,
(/zg.),doordringen (tot);- out,eruitindien de om standigheden dit Verhalen (door weking enz.),laten uitweken; -ed with rain, doornat van
eisen; the extra expense - involved,
de aldus (
den regen;znw.,wekingenz.;(to put)
daardoor) veroorzaakte
in -, in de week (
extra kosten; I am - sorry (that),
zetten).
het spi
jt mij erg (toch zo) (dat);- soakage, (doorlweking; doorsijpeling;
enorm ous is the produdion that ...,
bij weking binnendringend of doorde productie is zo' enorm , dat ...;
sijpelend vocht.
soap znw.,zeep;''Soap'' aandelen A.
- t
o
s
pe
ak
(
s
a
y
)
,
om
z
o
t
e
z
e
gge
n;
- l
argea vessel,een zo grootschip;e
n F.Pears;soft (brown) -,groene
z.;eake of -,stuk z.;- berry,z.bes;
itisbetterto...,hetis dusbeter om ...;
--and--, ZO en zO, die en die;
--ealled, zogenaamd; zte ook soever.

bjmetbl
jw.en voornaamw.,- asto,ten
einde;zodanig (in dier voege),dat;
- asnotto,ten eindeniet,opdatwij
enz.niet...;not- asto ...,nietzö,dat
hould betaken - to paek the
...;eare s

-

boiler, z.zieder;z.ketel; - boiling,

zieN-making;-box,z.kisttje);z-doos;
- eoyper, z-ketel; - dish (holder),
z.bakle; - house, zie 'w works; me
er (manufaeturer), z.fabrikant,
zieder; --making, z.fabricage, -zieden; - plant, z.plant; - powder, z.poeder;- stone,z.-,speksteen'
,- suds,
Z.SOP; - tree, Z.bOOm ; - Works, Z.-

goodsasto(that)...,degoederen dienen zöteworden verpakt,dat..;- far,
fabriek, -ziederij; - wort, z.kruid;
tot(in)zoverre;dusverre,totnu(hier)
fVf<7., (
in-,aflzepen.
toe;- farfrom,(in) - 1aras,ziefar
j.
c);we have not - far been advised, s
oapery, zeepziederi
we have not been advised - far, tot SORPY, Zeepachtig,ZeeP....
nu toe zijn wij zonder bericht (ad- soar? hoog vliegen Look /fg.),omhoogvllegen Look v. prijzen), een hoge
vies); - 1ar you may be right, in
vluchtnemen?opstijgen,zichhoogverzoverre kuntu gelijk hebben;- lar,
fen Look /zg.);shares -ed to high
-good,totzoverishettalleslinorde; hef
levels, de koersen der aandelen verat- much a week,tegen zoveel (zo-

81i
solar
sober
hieven zich sncltot een hoog niveau.
t
'Amer.), zie dry goods; a - job
soher adJ'
.,sober, matig'
,nuchter; ver(gemeenz.), een gemakkelijk (lui)
standig,ernstig;bezadigd,bezonnen
baantje' - m etal, ook: antifrictiem etaal; - money (
-4z?zer.),papieren
(ook: --minded); bescheiden; stemm ig;zieookearnestznœ.;ww.,nuchter
geld;--moneyman Lgemeenz.j,voors
t
ander
van
de
n
z
i
l
veren standaard
enz.maken (worden),ernstig stemof van ''m anaged currency'';--pedal
men Look'
.- down).
sobrietya sober-, m atigheid, enz., zie
(œf
<z.)(gemeenz.),tempzren,verzwak-

ken,verzachten; - thmg fgemeenz.t,
sober adi.
voordelig zaakje;- wood,ook:timsobrgquet,bijnaam,spot-,scheldnaam.
m erhout; zie ook soap.
soeiable, sociabel,conversabel.
eoften, zachtter)ofweek (weker)worsoeial, maatschappelijk; sociaal;
den
(maken),verzachten;(/fg.,ook:
position (rank,status),m.epositie;- down)
, verzachten, verminderen,
welfare (intercor se), m. welzijn
lenigen,tem peren;zachter stemm en,
(verkeer);zie ook minister Ien ministry 1.
vermurwen; verzacht (zachter gesoeialism, socialisme.
stemd enz.) worden; -ing point,
soeialistznœ.ysocialist;cdj.jsocialistisch. smeltpunt (v.asphalt enz.).
soeialistie, socialistisch. '
sodalizatiom socialisatie.
soeialize, socialiseren.

softener, verzachter, enz., zie soften;
verzachtingsmiddel; dem per; uit-

strijkkwast (bi
j het schilderen).
soeiety, de maatschappi
j, de samen- goftness, zachtheid,enz.,zie soft.
leving; vereniging, genootschap, soggy, vochtig,drassig; doorweekt.
ll 1, grond, bodem , land; aarde;
m aatschappij; (fashionable) -, de so*
nature of the -, bodem gesteldheid.
gr
ot
e
we
r
e
l
d;
p
ape
r
(
j
ou
r
nal
)
,
bl
ad
voor de hogere standen; zie ook soll11znw.,smet,vl
ek fookjig.);vuiligfriendly.
heid,vuiltnis);- pipe,afvoerpijp (v.
sociologieal,sociologisch.
closet);ww.,bezoedelen,besmetten,
soeiologist,socioloog.
bevlekken,bevuilen (aok jig.j;smetsoeiology, sociologie.
soek,sok;lossebinnenzool;- suspender,
sokophouder.

ten,vuilworden; -ed, vuil,bevlekt;
it -s easily, het wordt licht vuil; -

one's handgw*
lth,zich (zijn handeh)
bezoedelen met (/ïg.).
soeket,pijp (v.kandelaare.d.);Ltechn-t
sok, mof, buis; houder (v. electr. goil111,metgroen voedervoeden (vet;-ing,groen stalvoeder.
lamp); - joint, kogelgewricht; - soimlleessgt,en)
sm etteloos.
wrench,soksleutel;-ed,voorzien van
sojourn znw-, (tijdeli
jk) verblijf (ver(geplaatstin)een y,socket''.
soele, sokkel.
blijfplaats);f<'œ.,(tijdelijk)verblijven
sod znw., zode; zoden, grasveld; (verblijfhouden,vertoeven, zich ophouden).
pl
ough
(
s
p
ade
)
,
z
ode
npl
o
e
gt
i
j
z
e
r
)
;
f
,
fzœ.,bezoden,m et z.n bedekken.
sojor ner, ti
jdelijk verbli
jfhoudende;
st.
soda,soda;- fountain.siphon;-(-wa- solga
, m unteenheid in Peru.
ter),spui
twater.
sodden adJ'
.,doorweekt,-trokken; nat- sol
a I LEng.-lnd.j,solhllaplant;-topi
tig,waterig,klefferig;fcœ.,(doorlwe- (topee, hat, helmet), helm uit
sothllapitvervaardigd.
ken;doorweektworden (geraken).
sodium, natrium ; - sulphate, glauber- sol
a II,- (bm),ziesole bill(sole111).
sole eznw., troost,verlichting,soulaas;
zout.
soever, how great -, hoe groot ook.
œœ.,(verltroosten,opbeuren,verlichten,lenigen.
sola, canapé, sofa; - bedtstead), rustS/lar, van de Zon, ZOnne..., ZOnS...; bank.
soft,zacht;week;mals;--drawn,week,

getemperd (v.metaaldraad);- goods
(wares),wollen of katoenen stoffen;

eelipse, zonsverduistering; - m onth

(year), zonnemaand (-jaar); - oil.
solarolie, + gasolie.

solarization
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solarization, te langrbelichting(p#of.).
solarize, te lang bellchten Lphot-j.
solatium (mç.:solatla),schadeloosstellirlél.
sold, - book, verkoopboek; - ledger,
debiteurengrootboek; - note, ver-

solution
zie solicit; t
zie canvasser;
a
4z
z
z
e
r
l
,
--General, + Procureur-Generaal

(onder den ,,Attorney General'').
solieitous,bekommerd,bezorgd (over,
omtrent, about, eoncerning, for);
b
egerig, verlangend (naar, o1;om,
to);angstvallig.

koopnota,-briefje.
solder znw.,soldeertsel);(/ïg.)cement, solieitude, bekomm ernis, bezorgdheid,
band; bath of -, soldeerbad; œœ.,
ongerustheid, angst; zorg, angstvalligheid.
solderen, dichtsolderen; (/ig.) cementeren,brvestigen;- down a lid, solid adj., vast, stevig, hecht,steèk;
een deksel dlcht-s.;- up a hole,een
vast(nietvloeibaar);solide Lookfig.,
gat dicht-s.;-i
ng *
uon (bit),soldeerv. persoon, firma); reëel; gezond,
bout.
degelijk (v.argumenten enz.);massole I znw., zool;voet,ondervlak,bodem ; - Ieather, zoolleder; - plate

sief; kubiek; eensgezind, -stemm ig,
solidair;-ly built,solide gebouwd;-

(/ec/zn.l,fundatieplaat;œf
<z.,tverlzolen.
soleII, tong (vis).
sole111,enig,enigste,al1een...,(enigen)
uitsluitend;-ly,(enkelen)alleen,uitsluitend; - ageney (representation),
alleenvertegenwoordiging; - agent,
a.vertegenwoordiger; - bill (of
exehange), solawlssel; - heir, enig

eontentts)(measure),kubiekeinhoud
(maat); - lood,fuel, mass, vastte)
voedsel, brandstof, m assa; - gold
(silver), massief goud (zilver);(for)
two - hours (gemecnz.),twee volle
uren;- vote,eenstemm igheid;to go
(be) - against(for),eenstemmig zijn
tegen (voor);to vote - for, a1s één
erfgenaam ; the - right t% het uitm an stem men voor; zie ook ink
sluitend recht op; - sale, alleenc):znw.,(vast)lichaam.
solidarity, solidariteit.
verkoop.
s
o
l
idary, solidair.
soledsm, solecisme: grove (taallfout,
verkeerd taalgebruik;vergrijp tegen solidi, zie solidus.
de goede m anieren;flater.
solidiliable, te verdichten, eIIZ., ZL@
d
soleeistie,(taalkundig)foutigf;verkeerd. solidify.
solem n,plechtig,plechtstatlg;to deelare
-l
y, formeel vèrklaren.

solenznity,plechttstatligheid.
solieit, aanzoeken; (dringend) vragen;
verzoeken om ; dingen naar; that
question -sourattention,die kwestie
vraagt onze aandacht, zie ook

solidilieation, verdichting, enZ., Zze
solidify.
solidily,vast m aken (
worden),verdich-

ten,condenseren;(doen)aaneensluiten, verenigen.
soliditp vastheid,enZ.,ZLd solid ad)*..,
solidlteit.

attention; - one's (one 1or his) solidus (?zzp.: solidi), shillingteken (/),
eustom, om iem ands klandizie vrabQ'v.:6/8.
,shillingçaltl
jdajgek-:s.),vgl.
gen;- orders,om bestellingen verzoePound 11en shllling.
ken;- (thelavouro1) one'ssupport, sohtaire, solitair: afzonderlijk gezette
om iem ands steun verzoeken; - a
diam ant of steen;ring, knoop enz.
daarmede.
personforathing,-athing of(from)
a person,iem and om iets verzoeken; solitary,eenzaam , verlaten, afgelegen,
afgezonderd; op zichzelf staand,
zie ook favour c1).
solicitant znw., vrager,enZ.,zie solicit;
!nig,enkel;eenzelvig;one-exeeption,
eén enkele uitzondering; a - ease
c#j.,vragend,verzoekend.
(instanee), een enkel (op zichzelf
sol
i
c
i
t
at
i
o
m
(
het
)a
anz
o
eke
n,
e
nz.
,
zi
e
solicit;aan-,verzoek,aandrang.
staand)geval (voorbeeld).
solieitor, procureur (slechts mogende solitude, eenzaam -, verlatenheid.
s
o
l
ubility, oplosbaarheid.
pleiten voor som m ige lagere rechtscolleges, vgl. barrister); Lsoms) + solution,oplossing Look /fg.;van voor,
notaris;(zc/#.) aan-,verzoeker,enz., lor,to);ontbinding;the only - lies

solvability
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in ..., de enige oplossing ligt in ....
,
a - to the problem , een o. voor
het vraagstuk.
solvability!zie solvency;oplosbaarheid,
vgl. solvable.
solvable, oplosbaar, vgl.solve.

solvw oplossen (v.vraag,kwestie,probleem, moeilijkheid); (veroud.j op-

soot

(zo) ongeveer als volgt: ...; - like
stability in prices, (ook maar) enige
standvastigheid der prijzen; - new,
iets nieuws; - or other, het een of
ander;thereis - in it?daaris we1iets
van aan,daarzitwelletsin;thereisof verbosity in his style, er is iets

breedspraklgsin zi
jn stijl.
sometime Lveroud.jbQ'
w.,eens,eenm aal,
vroeger'adJ'.,vroeger,voorm alig;zie
ook time c1).
sol
vent adJ'., ontbindend fook jiq-j; sometimes,soms,somtijds.
solvent, solvabel, solide, credlet- someway (
veroud.ojdial.),Op de een of
waardig; znw., oplossingsmiddel;
andere wijze.
Ljig.j ontbindende invloed; fjig.t som ewhat, enigszins,enigerm ate, igts,
oplossing.
m in ofm eer;- better,ietsbeter;itis
'
soluble, oplosbaar.
- ofthe following shape,het is (zo)
som bre, som ber,donker f
ongeveer van den volgenden vorm ;it
o
o
k
/
#.
)
.
Sgn;e V00rnGGmW*) 1
-etstwat; enlge(
n), loses - of its foree, het verliest iets
sommigetn); ta4mer.l zie som ewhat;
van zi
jn kracht.
- say...,- (others)say...,sommigen somewhen (zcf#.l,deneenofanderentijd.
zeggen...,anderen ...;- ofthese days S@m eWhere, ergens;- about, Ongeveery
fgemeenz.j,eendezerdagen;thereare
zowat,om en bij;he willhaveto go
- who ...,erzijn er,die...;adi.,enigte)
to X - aboutthe middle ofFeb.,hij
fduidt een groter aantal aan dan
za
1 (zo) ongeveer medio Febr. naàr
X m oeten vertrekken;thiswillwork
few'').sommige; (de,het) een of
out
anderte),een,een zekerte);wat,een
at about 15/-,dit za1OP een
weinig; ongeveer, omstreeks, om 15 sh.kom en;- near Chieago,ergens
trent,Om en bij;- 50,omstreeks50.
, nabijC.
- day,de een ofandere dag;vr
oeg of Som Smith & -s, Smith & Zonen.
laat; - few, enkeletn); - little Sondèrmark, (Duitsche) Sondermark.
distance,een klein eindje,enige af- song, it's the same old - (the same stand;- more,nog wat;to ehoose over again), 't is het oude liedje;
one plaee, één bepaalde plaats uitnotworth a (an old) -, geen duit
kiezen;- question (or other),de een
waard; for a (mere) -, voor een
of andere vraag; - sueh '
thing, iets
appel en een ei.
derous, klankvoort-, overbrengend,
van dien aard, iets dergelijks; zie songeleidend.
verder ajzond.samenst.;zie ook sort
sonom eter, klankmeter.
znw.en time c1).
wom ebody, iem and'
, zeker i.; i. van sooehong, zie souchong.
betekenis(gewicht);- else,i.anders. soom spoedig,weldra,vlug;vroeg;as as,zodra;as - as possible,zo spoedig
som ehow,opdeeenofanderewijze;hoe
T
dan ook fsoms:- or other);- I did
mogelijk;so-,reedszospoedig;so nottrusthim,erwasietsdatmijmet
as (ever) you can ...,zodra u maar
w antrouwen tegenover hem Verkunt...;I would justas - ...,ik zou
1OSSen,OntW arren,-raadselen.
solvency,solventie,solvabiliteit,solidi-teit, credietwaardigheid.

-

vulde.
even 1ief...;- got, - gone,zo gewonsom eone,zie somebody.
nen, ZO geronnen; -er, Vroeger,eerSom ersetHousw hetgebouw in Londen
der; eerlder), liever; -er or later,
w aar o.m . naam loze vennootschapvroeg of laat;he had no -er arrived
pen worden geregistreerd.
than ...,nauwelijks was hijaangekolom ething,iets,wat;and thatwillhe -,
m en,of...;the -er thebetter,hoe eeren dat is ten m inste iets;- llke 1000
derhoe beter;zieookleastensayc1).
bags,een 1000 zakken;or - llke that, soot znw., roet;ww.,m et r. bedekken
of zo iets;it is - like this:...,het is
çook: - up).

:00th
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:00th,in (good) -, - to say Lveroud.),
waarlijk,voorwaar.
soothe, verzachten, kalmeren, sussen;

eound

at,lor);fjig-)armzalig:bedroevend;
a - exeuse,een arm zallg excuus;we
are - to hear,we are - that,ete.,zie

bevredigen,tevredenstellen.
regretc);I am - for him,hetspijt
goother,verzachtend (kalmerend)midmij voor hem.
sort znw., soort, slag, m erk, klasse;
drl;susser;fopspeen.
gootm ess, roetachtigheid.
fdrukk.) (bepaalde) lettersoort; a sooty,roetachtig,roetterlig,roet....
of,een soort (van)Jall-sof,ofevery
eop znw.,m iddelOm te paalen of öm te
- and kind,allerlel,van allerleislag;
som e - of,een ofander,een soort...;
kopen;ww.,(inldopen,soppen,doorweken; paaien, om kopen; -ping
that is the - of thing I want, dat is
hetwat ik nodig heb;this - olthing,
(wet), doornat.
sophism,sophisme,drogrede(n).
dit,ietsdergelijks;quiteadifferenteophist, sophist, drogredenaar.
of thing, iets geheelanders;nothe g
of the -,niets van dien aard;I - of
sophistictal),sophistisch.
expected it (
gophisticate,sophistischredeneren (hanzge
meenz.j,ik verwachtte
delen);gekunsteld (onnatuurlijk)ma- het welenigszins;in some - (zd!#.),
t
ot
ken,verdraaien (v.tekst enz.),verOP zekere hoogte, enigermate;
g7œ ., sorteren, schlften, ultzoeken
valsen Look v.handelsartikel); misleiden.
fook:- out).rangschikken, indelen;
sophistieatiom sophisme, drogredenering; verdraaiing,enz.,zie sophisticate.

- slaek bagsfrom soun; ones,wanne
balen van de gave afzonderen;- the

bekom m erd; prikkelbaar, lichtgeraakt;-ly,ooklzeer,erg,duchtig;in
- di
stress,in den grootsten nood;to

souehong, Souchongthee.
sound 1,gezond,flink,krachtig,sterk;
gaaf;grondigigegrond,steekhoudend,
goed gefundeerd:op goede gronden

goods to tintol quality,de goederen
sophistry,sophisterij;sophisme.
naar kwaliteit sorteren;- well (H
-l)
soporifiw slaapwekkend (middel).
with (eerou#.), goed (slecht)komen
gorditl, laag, gemeen;inhalig, vrekkig;
(passen) bij (stroken met); -ing
table, sorteertafel.
Lveroud.jvuil,smerig.
sordidness,laagheid,enz.,zie sordid.
sortable, sorteerbaar.
sore c#j., zeer,pijnlijk,gevoelig Look sorter? sorteerder.
jig.j; hevig, zwaar, erg; bedroefd, soubnquet, ziesobriquet.
toueh oneon a-placw iemandin zijn
zeer tastyn;- point,wonde plek,geberustend;degelljk Lookv.kwaliteit,
voelige zljde (/ïg.);this is a - po*
mt
kennis enz.),solide,betrouwbaar;bank,solide bank; - eargo, gezonde
(subjeet) with him, dit is een teer
lading;to arrive in a - eonditiom to
puntbijhem ;hefeels- aboutit,het
hindert(steekt)hem;-lytobepitird,
arrive -, in goeden (ongeschonden,
diep te beklagen; znw., pilnlilke
onbedorven)toestand aankomen,onbeschadigd aankomen; - investment
(wonde) plek Look /fg.);an open -,
een open wonde (/fg.);tore-open old
(seeurities, etc.), solide belegging
-s, oude wonden openrijten.
(fondsen enz.);- financialmanagesoreness,pijnlijkheid,enz.,zie sore.
ment,goed financieelbeheer(beleid);
gorrel 1, zuring.
- value, gezonde waarde; zie ook
sorrel 11adj-, rossig; znw., roskleur,
reason c,
1),sense c,),e.a.;--arrived,
roodbruin;VOS (paard).
in goede conditie (onbeschadigd)
aangekom en.
sorrow znw.,droefheid,smart,leed (om,
11 znw., geluid, klank, toon;
over,lor,at);fcœ.,treuren,bedroefd sound
zijn,verdriethebben (over,at,over,
(ing) board, klankbord; - box,
for);--strieken,doorsmartgetroffen. geluldgever (v.gramofoon); - film,
sorrowful, bedroefd: treurig; spijtig; klankfilm ; --proof,geen geluid doorlatend; - wave, geluidsgolf; ww.,
droevig,jammerlizk.
sorry, bedroefd,verdrietig (Over,om,
(doen) klinken,luiden,weerklinken
E ngels H andelswoordenboek
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(van, wlth), (zich) laten horen; leveren voor; - of heat (llght),
warmte-tlicht-lbron; - of ineom
(
doen)schallen,uitbazuinen'kloppen
op,bekloppen;- aretreat,den aftocht
(revenue), b.van inkomsten; - ol
supply, adres enz.vanwaar m en iets
blazen;it-sstrange(plausible,ete.),
hetklinktvreemd (aannemelijkenz.); betrekt,herkomst;thistax iseollede;
zie ook praise znw.
atthe -,dezebelasting wordt aan de
souhd IH f
zzf&z.,peilen fook jig.j,loden, b. geheven; zie ook production en
trace I ww.
sonderen Look intrans.j;(/fg.)onderzoeken,uithoren,polsen Look:- out; sourish, zuurachtig, zuur,wrang fook
over, omtrent, as to, on, ahout); /?k.).
/.
zie ook sounding; - the m arket! de Sollrne8s, zuurheid, enZ.,ZLd Sour Jd.

m arkt onderzoeken; znw., peillng; souse znw., pekel, p.saus;varkensoren
loding;lood.
en -poten in p.,zult;onderdom peling;
ww., pekelen, inleggen, m arineren,
sound IV,sont,zeeëngte.
sounder l f
(inlzulten;in-,onderdompelen;doortelegr.j,klopper,sounder.

sounder 11 Lscheepv.j,dieplood.
nat maken (worden); -tl herring,
sounding, peiling, enz., zie sound IIl
gem arineerde haring.
œœ.; -s fscheepv.), peilbare grond, soutaehe? galon.
jw.,zuidelijk,zuidwaarts'
,adJ'
.,
aa
ngelode plaatslen); (sc#.:) to lose south bl
-s,geen grond m eer voelen;to strike
z-elijk,zuidterl...;znw., (het) Z.en;
z.enwind;ww.,zich z.elijk bewegen,
-s, grond peilen (aanloden);to take
-s, loden, (de diepte) peilen; (/fg.)
zuidelijken Lscheepv.j; - of, ten z-en
van; --east, z.oostten); z.oostelijk;
poolshoogte nemen;tobein (outof)
-easter, z.oostenwind; --easterly,
-s,(geen)grond voelen;toeomeinto
--easterm z-oostelijk; -ward, z.-s, binnen de diepteli
jn komen; apyaratus,peiltoestel;- lead, (diep-, waarts Ladj.en bi
jw.); -wards, z.pellllood; - line, loodlijn; - pipe,
waa
r
t
s
(:
f
Jwe
œ.)
;enwi
--wes
t, z.westten);
-we
s
t
e
r
,
zs
t
nd; z-wester; -peilpijp;- rod?peilroe,-stok.
soundless 1, geluld-,klankloos.
westerly, --western, z.
westelijk- zie
ook souther,southern,southing.
soundless II, peilloos.
soundness,gezondheid,enz.,ziesound 1. souther, zuidenwind; - ly, zuidelijk;
zuidw aarts.
soup, - eube, soepblokje; - plate,
s.bord; - spoon (ladle), s.lepel; - sout
hern,zuidelijk,zuid-..;MSouthernsN
gewone aandelen Southern Railway;
square, s.tablet; - stoek,s.bouillon;
- t
ureen,s.terrine.
trade,scheepvaart (handel)op het
soupçon!soupçon:tikje,ietsje.
Zuiden;-most?zuidelijkst (gelegen).
sour adJ.,zuur,wrang,verzuurd Look southing, (beweglng in)zuidelijke riching; breedteverschil bij het varen
j
ig.j;theissuehadgone- Lgemeenz.), tnaa
m en was m et de nieuwe emissie
r het zuiden.
blijven zitten; zie ook turn c,).
, souvenip souvenir.
--sWeet, Zuurzoet; ZnW., Ztlur L
ook sovereignadj.,souverein,opperm achtig,
jig.);--crout(-krout),ziesauerkraut;
o
ppertst),hoogst,voornaamst; probaat, afdoende; - rem edy, probaat
W7œ ., Zt
lren,Z.maken (worden),verz
uren Look jig.j; (/fg.) verbitteren;
(
onovertroffen)middel;znw.,souve-i
rein, opperheer, heerser; souverein
ng, ook.
.z.bad.
Stmptse, bron f
(gouden muntvan 1 pond sterling).
ook /Jg.), oorsprong;to
learn (have i
reignty,souvereiniteit,oppergezag,
t) from a reliable -, sove
vernemen (hethebben)van bltrouw- -m acht; to obtain econom ie - over,
economische souvereiniteit verkrijbare(goedingelichte)zijde,ultgoede
(betrouwbare) bron, van goeder- S ï2n Over.
hand;to be a - ofgreatanxiety,veel onet,Sovjet.
zorg baren;a - of dangep een bron sow 1, zeug; gieteling,geus, schuitje
van gevaar; to be a contm
- ual - of
(metaal); Lgemeenz.:j to take (get,
danger for, voortdurend gevaar opEave) the wrong - by the ear, den
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verkeerdete pakken hebben;hetbij
het verkeerde eind hebben; you
eannotm ake a silk purse out ol a -'s
ear, m en kan geen Veren Van een
kikvors plukken.

S#&Pe

- roomg (premises),ruime localiteiten.
spadeznw.,spade,schop;toealla - a>
hetkind bljzijn naam noemen;-1411,
schopvol; - tuning (radio),afstem-

sow II, zaaien Look /fg.), uitzaaien, ming met draaischijf;- work (/fg.),
bezaaien, bestrooien (
met, with); pionzerswerk; ww., (omlspitten.
(/fg.)uitstrooien,verspreiden;zie ook spaghetti,spaqhetti.
sowing; - (the seeds of) dissensiom spallznw.,spllnter,schilfer (v.steen,
tweedracht zaaien; rou m ust reap
ertsi) ww.,(verlsplinteren (v.steen,
what you have -n!gelijk gij zaait
erts,om te sorteren).
zult gij maaien; zzd ook broadc% t span znw., spantne); spanne (tijds),
bn
**
l
w.
korteduur;spanning,spanqijdte (v.
sower, zaaier, enz-, zie sow 11, zaaiboog, brug); Lscheepv.j slortouw;
m achine.
(drrzdr.enZ.-W/r.)span,juk;--dogs,
sowing, -s, uitzaai, zaaisel; - eorm
stsl stangen met klauwen voor het
@
maehlnw z.m achine;
zaaikoren1
higsen van hout of steen; - roof,
tlme, z.tijd.
zadeldak;- taekle (:c#.),spantakel;
soy, soja;-t-bean),zie soygt-bean).
ww.
,spannen,Ove
(sc#.
r)
-,vas
af-,toms
sjorr
pannen,
en;zie
overbruggen;
soya, -t-bean),sojaboon.
spaee c)znw-,ruimte,wijdte?afstand, ook gap.
plaats; Lscheepv-j lucht; tljdruimte, spangle znw.,lovertje; f4'
œ-, met l.s
versieren'
,-1Iwith,ook.
.bezaaid m et.
tijd, tijdje; spatie; speling, tussenruimte Look:- between);to book -, Spanish, - castles, luchtkastelen; laadruim te bespreken'
, to OfCMPY
ehalk, kl
eermakerskrijt; - fox
(takeup)too mueh -,te veelruinAte
fscheepv.j.Spaanse foksie (enkel gar
en,
i
n
t
e
gengestelde richting 1n(plaats)innemen;- doesnot permit
qorbids)...,de (plaatslruimte laat
eengedraaid); - grass, esparto-,
niet toe ...; the - set apart(ldt)
Spaans gras; - juiee (liquoriee),
drop;- lace,S.e kant; - pepper, S.e
forthis, de dyarvoor bestemde r.;
- of time, tljdtruimte, -sbestek); Peper.
(1pr) a -, een tijdje;for (after) a spanker (scheepv.), (grote) bezaan;
boom , zeilboom .
hrief (short) -,gedurepde (na) korten tijd'
1 i
n the - of an hour, in spanking fgemeenz.), flirllû, kolossaal,
reusachtig,prim a.
een uurtijds;writer (writing) on -,
zie N-writer (-writing);zie ook press spanless (ze!#.),Onmetelijk.
l:a), pressure,va
sh; - bar (key), spanner, spanner; schroef-, Engelse
. ni
sleutel; stoom schuifstang.
spatirtoetsLschrojmach.j;- line,interlinze; --writer (-writing), schrij- span-new, splinternieuw.
ver (artikelen) die betaald wordt gpar1,spar,boom,spriet;Lscheepv.j,-%
rondhouten, raas, sparren; - buoy,
(worden) naar verhouding van de
plaatswelkede bijdragen beslaan.
drijfbaken;- deck,spardek.
bjœœ.,mettussenruimteplaatsen enz., spar II,spaat.
spatiëren Look (fnz.drukk.j:- out); spar III (/ïg.,gemeenz.j,kibbelen,redezie ook spacing;-d 40 em apart,m et
twisten Lookl- at eaeh other).
tussenruimten van i0 cm ; - tanks at sparahl
e, schoenspijker.
30 m etres, tanks opstellen op een spareIadj.,schraal,mager,dun,karig,
onderlingen afstand van 30 m .
sober; waarloos,reserve..-,extra-...;
overgebleven,-gelaten, overig;overspaeer,zie space bar (key).
spaceless,.
onbegrensd, oneindig.
com pleet;zieook populate;- anehor,
spaeing, tussenruim te, spatiëring;
noodanker; - (bedlroom, logeerkaftechn.)(onderlinge)afstand,ruimte; mer;-eash (money),geld over,overa wide -? een brede spatie.
blijvendg.;- hourg(moments,tlme),
spaeious,rulm,wijd,groot,uitgestrekt; vrije (ledige) uren (tijd), verloren
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speak
Spare
ogenblikkcn, snipperuren; - m ast, sparkl
ess,vonkvrij.
sail, waarloze m ast,w .zeil;- parts, sparklet,vonkje;koolzuur-,spuitwaterreservedelen'
, - piece,waarloos stuk,
capsule.
reservedeel'
, - yard, borgra; znw., sparry, spaatachtig.
reservedeel.
sparse,dun,dun gezaaid fookIig-t,dun
spare II, sparen, Ontzien; spaarzaam
bevolkt;verspreid,ver uit elkander;
om gaan met; besparen; verschonen
schaars;theattendance was -,erwas
weinig publiek;zie ook populate an
(van);hetspaarzaam aanleggen,zuipopulation.
ni
g
(
s
pa
a
r
z
aa
m)
z
i
j
n;
zi
e
o
o
k
s
pa
r
i
ng;
to have to -, overhebben, kunnen sparling, spiering.

missen;to have time to -,tijd overhebben;eould#ou - petwo eopiesl,
kuntu tweecopieën voormijmissen,
mij twee c.afstaan?;I - you the
details,ik wil u de bijzonderheden
besparen;we cannot - this em ployee
justnow,wijkunnen dezen employé
thans nietm issen;a m an that can m
be -d,iemand die moeilijk kan worden gemist;ean you - m ea m om entl,
hebtgeeen ogenblik voormij?;- no
expense(trouble,pains),geen kosten
(m oeite) ontzien,zich grote kosten
(veel moeite) getroosten; - neither
trouble nor expense, m oeite noch
kosten ontzien;- one (onesel
l) the
trouble,iemand (zich) de m .besparen;(not) - oneself,zich (niet)ont-

zien;zie ook effort en enough.
spareable, gem ist enz. kunnende worden, vgl. spare ll.
spareness,schraalheid,enz.,zie spare l

cdj.
sparing,spaarzaam,zuinig,karig (met,
of, in); matig, schraal; to oeeur
but -lb slechts schaars voorkom en;
to m ake a - use of,to use very -ly,
een spaarzaam gebruik m aken van.

spark znw., vonk, v.je Look jig.j,
spranktje),greintje;- aaester, v.nvanger Lelectr. en op locomotiejj;eateher,zie- trap;- eoil,v.inductor;
- di
seharge,v.ontlading;- gap, v.nbrug; - ignitiom v.ontsteking; -

plug (Xzpzr.),zieNing plug;- trap,
V.nvanger (op locom.);fcm.,vonken
fookelectr.t,v.n spatten;-inw v.-ontw
steking;-ing plug,bougie(v.motor).

sparkle ww.,sprankelen,vonken schieten, fonkelen, flikkeren, schitteren,

tintelsn Look/fg.);parelen,mousseren
(v.wljn);znw.,fonkeling,gefonkel,
flikker, schittering, tintelzng fook
jig.),sprank,vonk;pareling (v.wijn).

spasm, kramp;(Jfg.) vlaag.
spasm odie, krampachtig, spasm odisch;
- efforts (attemptslykrampachtige
pogingen.
spat, (ïnz.oester-lzaad.
spats, (korte)slobkousen.
spate, bantdljir,overstroming, (stortlvloed Look jig.);to be in -, sterk
gezwollrp zijn (v.rivier).
spathie, zte sparry.
spatial, ruim te....
spatter ww., bespatten,bekladden,be-

zoedelen (ook jig.j; (doen) spatten;
spat;-dashes fveroud.),zie spats.
spatula, spatel.
spawn znw.,klzit,broed; (/fg.)broedsel,
gebroed,product;ww.,kuitschieten;
uitbroeden (ookfig.j;-with,wemelen
Yan.
speak c)spreken;uitspreken,-drukken,
uiten; geldig (van kracht) zijn (v.
testament);sprekend zijn;kenschetsen,getuigen van;fscheepv-)praaien,
aanroepen;so to -,om zo te zeggen;
this -s him an honestman (f7drou#.),
ditbewijst,dathijeen eerlijk man is;
to have a (the) rightto -,recht van
spreken hebben; this -s volum es
(1or), dit spreekt boekdelen (voor);
X -ing! Ltelef.),met X !; broadly
(generally) -inw in het algemeyn
(gesproken);propqrly -ing,eigenlllk
(gezegd); -ing l*
lkeness, sprekende
gelijkenis;zieverderspeaking;zieook
rnind c1).
bj perèfa#-, - as to (jur.),getuigen
omtrent; - for, spreken voor (ten
gunste van), getuigen v>n, pleiten
sputteren;plassen;znw.,gespatenz.;

voor;to let Xr X - 1or him self,den
heer X voorzichzelflaten s.;thefaet
-s for itself, dat spreekt reeds vol-

doende (zegtalgenoeg);eontentsof
whieh - for them selves,waarvan de

speaker
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speeilieation
inhoud voor zichzelf spreekt; it -s speeialist, specialist, specialiteit, vakm an.
(well) forhim,it-sin hisfavour,het
pleit (getuigt)voorhem;- ol,s.van speeialistie,gesgecialiseerd:
(over);- highly (well) of,hoog op- speciality, speclaliteit, bilzonderheid,
geven van,roemen;notto - of...,Om
bi
jzonderte)geval,eigenschap,vak,
branche,artikel,product;to m ake a niet te s. van, laat staan ...; no
ofl zie specialty.
Gfferenee to
of, geyn noemenswaardig verschil; nothm g to - of, speezalizatiom specialisering, enz., zfe
cialize.
niets van betekenis (noemenswaar- spescpe
ializw specialiseren; nader (
digs);- om doorspreken,vervolgen;
i11 bijzonderheden)
- on a subjed,s.(hetwoord voeren)
functiaang
eve
n;
voor
s
pe
c
i
a
l
e
e
be
s
t
e
mm
e
n;
-ern
m
overeen onderwerp;- out,vrijuits.,
zeggen waar het op staat;hardop s.;
(
#p
z
c
r
.
:
o
n)
,
z
i
c
h
i
n
he
t
bi
j
z
onde
r
to,s.tot (tegen,met);getuigenis
toeleqgen (specialiseren)op;specialiafleggen van, instaan voor; ook:
teit znn in (de fabricage van); ol a
spreken over, bespreken; - to a
highly -d descriptiom van zeer bijperson about? (met)iemand s.over;
zonderen (specialen) aard.
I ean - to his having been there,ik speeialty,speclali
teit;(jur.)gezegeldte)
acte (contract)àook = speciallty;to
kangetuigen,dathijdaarisgeweest;

make a - of, zlch speciaal toeleggen
OP'- debt, schuld,vastgelegd in een
gezegeld contract.
metiem and s.(c!g.).
speaker,spreker;the Speaker,Voorzit- specie, specie, baar geld, contanten,
klinkende m unt, gemunt geld; (to
ter van het Lagerhuls (Amer.v.h.
(betalen);bill
House ofReprrsentatives'').
pay) in -,inspecie;e-nz.
Speakin<, - afqllamtanfe, Wien m en
of -,speciebriefje paym ent, betagoe
notdtoge
benoe
ong-ke
te
nt
rms
om(mayn
th)t
,espreken; ling in s.; - point,zie gold point en
nietnaeer
pass ca);- tradesspeciehandel.
- up,zie- out;- up forone,hetvoor
iem and opnem en; - with a persom

tegen elkander(iemand)spreken,ge- s
peeies,soortten).
brouilleerd zijn (met);- test,proef- speeifiable, gespecificeerd kunnende
worden.
gesprek; - trumpet, scheepsroeprr,
spreektrom pet; - m be, spreekbuls. speeifie adj.
.soortelijk,specifiek,speSpear, Speer.
ciaal, bepaald, bijzonder, soort...;
eigenaardig,eigen(aan,to);-ally,ook:
Spef1gem eenA. afk.v.
:speculation.
op specialewijze;bepaaldelijk;unlesg
spee
zalc#j.,bijzonder,speciaal;gxtra..-;
otherwise -ally agreed, tenzij uitly eheap (suited, éte.), bljzonder
goedkoop (gçschikt enz.); - eare,
drukkelijkandersovereengekomen;ease,instructions,power of attorney,
aim (purpose),rules, sum, ete., bepurposw size, ete., bi
jzonderte) (spepaa
ldte) doel,regels, som enz.; we
will take a - casw laat ons een beciale) zorg, geval, instructies, volpaald gevalstellen;- duties,rechten
m acht, doel,m aat enz.; - ease, ook
naar het gewicht, specifieke r.; (jur.):schriftelijkeconclusie,door de
procederendepartijengezamrnlijk ingravity (ajgek.:s.g.), soortelijk (spegediend;- eorrespondent,bigzondrre
cifiek) gewicht; - heat, specifieke
m te;znw.,specifiek middel,specorrespondent (v. dagblad of tild- wcifaircum
; the best - for the exterschrift); - delivery (#mdr.), zie
express delivery; - edition, extra- m ination of m ice, het beste middel
verdelging van m uizen.
edltie; - offer,speciale (extra) aan- spetot
eilieation,specificatie,gedetailleerde
bieding; - train, extratrein; zie
ook crossing, endorsement, plea,
chrijving);
Opgave (vermelding, o
. ms
pleading, e. a.; znw. = N cor(octrooilbeschrijving;(yur.)zaaksvorrespondent, edition, train,etc.
ming; -s,ook:voorschriften;(buildspecialism , specialisering; speciale
ing) -(s), bestek;the - whieh the
studie.
artieleistomeet(whieh wearecalled

speelfieitr
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speed
speetator, toeschouwer.
vpeetral, spookachtig, spook...; spectraal; - analysis, spectraalanalyse.

upon tomeet),de eisen (voorschriften) waaraan het artikel (wij)moetten)voldoen;theartieleisn@tte >
het artikel is niet volgens opqave;
- ol priees, opgave van prllzen;
- of value,waarde-opgavr.
epeem eity, specifieke hoedanlgheid.
gpeeify,specificeren,gedqtailleerd (nader)aan-,opgeven,lnbljzonderheden
(nauwkeurig)beschrijven,preciseren,
bepalen, (met name) vermelden;
voorschrijven; we never - any one
speelalbrand,wij schrijven nimmer

spectre,spook fook jig.j.
spectroseope, spectroscoop.
s
pectroseopictal),spectrosc
opisch.
speetrum , spectrum ;
analysis, zie
spectral.

epeeular,spiegelend;-lron,spiegelijzer.
speculatw bespiegelingen houden,theoretiseren, peinzen (over, on, upon,
about);speculeren (in,in);ook:verspeculeren; - for a fall(rise),à la
enig bepaald m erk voor; eertain
baisse (hausse) speculeren; - on,
speeitle; goods, zekere m et nam e

S.OP.
eulatiom bespiegeling,beschouwing,
genoemde goederen; by twlth*
m l a spe
overpeinzing; speculatie; bear -, spee*
tfie; time, tegen (binnen) een
fora fall,speculatieà labaisse;bull-,
bçpaalden (vastgestelden)tijd.
- f
ora rise,s.àla hausje;on > op s.;
specim en,specimen,proef,proeve,m onto embark on (engageim enter into,
ster, model fook v. polis, contract
enz.);staitje,voorbeeld fook jig.);
launeh in, into) -s, zich in s.s
gevçn;zie ook mania.
fgemeenz. ookj ,,exemplaar''; - spebe
eulative,bespiegelend,beschouwend,
apartment,modelkamer (v.meubile(zuiver) thegretisch;speculatief fook
ring); - ease, monsterkist; - eopy,
presentexem plaar; prpefnum m er; j
ig.j; - bullder, bouwspeculant; building,speculatiebouw ;- business,
page,proefpagina;- signate e,hands.handel;- huying,speculatieve aan-

tekenzng in facsim ile,zie ook signature card.

kopen; - demand, vraag voor s.e

speeioslty, schoonschijnendheid, enZ., doeleinden; - investm ent, s.e belegzie specious.
ging; - market, termijnmarkt; operationts),speculatie;- seee ities,
speeious, schoonschijnend, zich mooi
s.efondsqn (waarden);zieookmania.
voordoend,
(
s
l
e
c
ht
s
)
s
c
hi
j
nbya
r,
Schijn...,
.- ly,ook:meteen schign van speculator, bespiegelaar; qpeculant; for a fall, speculant '
a la byisse,
waarheid.
baissier,contram ineur;- fora risw s.
epeciousness,zie speciosity.
à la hausse,'haussier.
gpeck Iznfc.:vlektle),stiptle),smettjg),
spatje,splkkelistek (in fruit);tikle; epeeeh,spraak,taal;redetvoering),toeaak;King's (Queen's,royal) -,- ofdust,stofle;fcœ.,(belspikkelen, fspr
rom the throne,trponrede;to deliver
vlekken,stippen.
epeekll,walvis-,zeehondenspek;LAmer. t
pake
l a -,een rede houden; - is
s*
zlver, silenee is golden, spreken is
en Z.-d/r.)vetspek.
speekleznw-,spikkelting);ww.,(bglspikzilver,maar zwijgen is goud.
kelen; -ll heans, kievitsboontles.
speeehless,sprakeloos,stom (van,with).
gpeekless,vlekkeloos.
speed c) znw.,spoed, snelheid,vaart;
speeky, vlekkerig,spikkelig; aangestogang (v.schip,machine);voortgang,
haast;versnçlling;the ship attains a
ken (v.fruit).
- ol (the ship's - is) 10 knots,het
spectaele,schouwspel,vertoning;(pair
schip loopt 10 knopen;to get up -,
of
)
-s
,
br
i
l
;
t
o
e
e
e
e
ve
r
yt
h*
m
g
t
hr
ough
rose-eoloured -s,alles door een roosvaartkrijgen (v.trein enz.);(at)full
-, m et volle kracht;metv.en stoom ;
kleurigen b. zien;- ease,b.ledoos;in v.e vayrt;(lt) half -,met halve
lrame,montuur (v.bril).
speetaeular, veel vertoon m akend, op
kracht;bieycle with two -s, ri
jwiel
met twee versnellingen;with all due
effect berekend (belust); groots,
grandioos.
(possiblw eonvenient) -,metbekwa-

speeder
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men spoed; zie ook fast ca),haste
znw.,hlgh c),e.a.;- eounter (ln4ieator), zie speedometer; - goodw
ijlgoederen; - limit, (voorschriften
met betrekking tot de)maximumsnelheid.
bjww.,zich spoedrn,voortmaken fook:
- up);bespoedzgen;bevorderen; de
verelstesnelheid gqven,reguleren (v.
machine);- on, zlch voortspoeden,
voortsnellen; - up, er (meer) vaart
achterzetten,verhaasten,versnellen,
bespoedigen; opvoeren (v. tempo,
productie enz.);--up (znœ.),bespoediging enz.
speeder,snelheidsregelaar (v.machine).
s
peedometer,snelheids-,tachtelometer.
speedy, snel,spoedig, vlug.
spell 1,betovering;toverform ule,-m iddel, -kracht.

spellII,spellen;betekenen;ontcijferen,
uitvorsen (gcœ.:- out);zieook spylling; - a new era, een nieuw tldperk inluiden;theseehanges - ruin to
..., deze veranderingen betekenen den
ondergang van...; - for, hengelen

(vissen)naar(/ïg.);-out,(uitlspellen;
thisword isspelt with a z,ditw oord
NFordt m et een z gespeld.

splder

(met);the storm ha4 spentitsell,de
storm w as uitgewoed;- onesell,zich
ui
tputten (uitsloven) (in,voor, in);
-i
ngs, uitgaven; -ing power, koop-

kracht;-thrift,znw.,verkwister;adl.n
verkwistend.
spender, geldbesteder; verkwister.
spent,uitgegeven,enz.,zie spend;ver-

bruikt;uitgeput, op fook /fg.;van,
with); afgetrokken (v.run,hopenz-);
ij1(v.vis);-acid(elay)(cAem.),afvalzuur (-k1ei).

eperm ,Aie sperm -whale; - @il> sperm acetihoudende traan.
gperm aeeti, sperm aceti,walschot.
sperm -whale,cachelot,potvis.

spew, (uitlspuwen,(uitlbraken.
sphere,sfeer (ookjig.j;bol,bal;globe;
(jig.j (werklkring, arbeidsveld, terrein, gebied, om vang; that is not
within (isoutol,outside)my > d>t
ligtbuiten mijn terrein (nietop mizn
gebied);- ofaetion (activity,operations),arbeidsveld,terrein (van werkzaamheid), bedrijfsgebied, operatieterrein; - of inlluenee, interestw
invloeds-,belangensfeer.

spherie adj.(zd!#.),zie spherical;znw.,
-s, zie spherical trigonometry.

spellIII znœ.,tijdje,poostje),periode; spherieal, sferisch, bolrond, bo1...; rustttijd); (
werklbeurt, werktijd; buoy (scheepv.),kogelton;- trianglw
(ze!#.ojAmer.j (ploeg ter)aflossing; boldriehoek;- trigonom etry,boldriea - ol eold weather, a eold -, een
hoekjm eting.
periode van koude;a long -,ook:een spherieity, bolvorm igheid.
hele rek;- an4 - about,om beurten; spheroid, sferoïde:afgeplatte bol.
at a -,in eensdoor!achtereen;at -s, spherometer,sfrrometer.
bijtijden;by -s,bi7tussenpozenèom spherulw bolletle:

beurten;1or a (briel) -, een tildje,
korten tijd; œœ. Lzeld.0/Amer.),aflossen (bijhet werk).
spellinp spelling;gimplifie; -,vereenvoudlgde s.
spelt,spelt (tarwe).
spelter, (ruw)zink.
speneer 1,soort jekker (jasje).
speneerui
11 (scheepv.j,zie trysail.
spend, tgeven, besteden, ten koste
leggen (aan, om upom i
n); doorbrengen (v.tijd,dag enz.);ver-,opgebruiken; verspillen, verkwisten;
uitgeven, uitgaven doen; zie ook

spent;- freely (lavishly,on a lavish
seale, profusely, without stint), onbekrompen uitgeven, kwistig zijn

spieeznw.,specerljten),kruiderij;(kruidigr) geur;a - ol..., eenzweempje
(tikJe)...;-bush(wood),benzoëboom;
- nut,pepernoot;f4'f
zz.,kruiden (ook
jig.j;-4eheese,nagel-,kruidkaas;-(I
vinegar (wine),kruidenazi
jn (-wljn).
spieery,specerijten),kruiderijten);(/fg.)
pikanterie.
spieiness, kruidig-, yekruidheid; (/fg.)
pikanterie,(het)pzkante.
spiek an4spam spiksplinternieuw (ookk
- new);keurig in orde,in depuntjes.
spiey, kruidig,gekruid,kruiden...,specerij-achtig;çeurig,pikantLook jig.j.
spider,spin,splnnekop (ooktechn.);re4
-,spint (schadelijk znsectop vruchten); - Iegs, met de hand bereide

spiegeleisen
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Japanse thee;- line,draad in fijne
wee
gtoestellen;kruisdraad(v.kijker);
Cs) web,spinneweb.
splegeleisen,zie specular iron.
spifqllieate Lgemeenz.j,vernietigen,afmaken,ervan langsgeven;van zijn
stuk brengen.
spiltfllieation Lgemeenz.j,vernietiging,
enz.,ziespif(fllicate.
spigot,zwikje,deuvik:pin (stop)in het
spongat van een vat; - joint, sokverbznding (v.pijpen).
gpike znw.,(ijzeren) punt,spijl;lange
spijker,nagelLook'
.-nail);aar;maïskolf;soortlavendel;puntig gevorm de
parel'
, - file, liaspen'
, - oll, spijk-,
lavendelolie;ww.:vast-,dichtnagelen;
voorzien van spljlen enz.;-d fenee.
hek (omheining)metspijlen.
spikenard,nardus.
gpiky,puntig,spijlvormig.
spileznw.,pin,zwikje;spll;staak,paal;
zieooksplling;sf7œ.,aansteken(v.vat).
spiling, paalwerk.
spill1,splinter,spaan;sqie,spil;fidibus.
splll11 ww-,morsen (v.lnkt,olie,melk
enz.), storten; vergieten; (Xrzzcr.)
vermorsen,verspillen;Lgemeenz.)om-,
afwerpen;(beurst.)spuien'
,Lscheepv.)

spirit

spinel1,spinel:(fnz.rode)edelsteen;ruhy,robijnspinel.

spinelII,linnen garen voor het m aken
van band.
spineless, zonder ruggegraat (ook ji
g.j;

(/ïg.)slap.

spinner, splnner; spinm achine; ''Spin-

ners,9,aandelenFlneCottonSpinners'
and Doublers' Association.

spinning, - jenny,soort spinmachine'
,
- m aehinw s.machine; - m ill? spinnerij' - mule? soort s.machzne; waste,afvalbiJhetspinnen;- wheel,
spinnewiel.
spinosw zie spinous.
spinosity, doornigheid,enz.,zie spiny.
spinous, zie spiny.

spiny,doornig,stekelig Look jig.j;(/ïg.)
netelig.
spiral adj., spiraal-, schroefvormig;
kronkelend;-ly,ook:spiraalsgewijze;
- fi
lam entlamp,s.draadlamp ;- line,
schroeflijn; - spring, spiraalveer; yarm ongelijkmatig effectgaren'
, zie
ook staircase; znw., spiraal; ww.,
s.vorm ig maken.

spirality,spiraalvormtigheid).
spire znw., (torenlspitsl punt, piek;
kronkeling, spiraaltwlndlng); ww.
dem pen, gorden; gem orst worden,
(zc!#.),zichverheffen,opschleten;-d,
overden rand strom en,overlopen;zie
sjits (toelopend).
ntc,)znw.,geestLookjig.j;g.kracht;
ookmilkc);-liny'
s,ziespillage;-ling spi
m oed,vuur,fut, ,,spirit''; bezieling;
lines (sch.),geilnnen;znw.,val,tulgevoel, zin, aard; spiritus, sterke
m eling; stortbui; -way, overlaat,
afvoerkanaal,-goot.
drank;-s,(gemoedslstemminq;spiritualiën, sterke drank, gedistllleerd;
spillage, spillage.
motor-,benzine(voorautomobielen),
spiller1,soorjbij-sleepnet.
splller II,zetlljn.
zie ook commercial adj.è white -a
sptn ww.,spinnen ftrans.en intrans.j; terpentijntolielsubstituut;one ofthe
greatest -s of his dap ern der
uitspinnen (ook fig.); snel (laten)
grootste geesten van ziln tlgd; we
draaien (zich yoortbewegen); (doen)
followed outthe - ofhis instruetions,
ronddraaien;zTeook spinning en spun;
- out,uitspinnen Look jig.t,rekken; W iJ* hebben zijn instructies naarden
znw., (het) spinnen; spinsel; draai, geestuitgevoerd;-oftheage(times),
draaiing' snelle loop (beweging).
tijdgeest;-(s) ofwine (wood),wijnspinaeh, spinage, spinazie.
(hout-lgeest;zie ook enterprise,pick
spindleznm.,spil,as;spoel,klos;spijl, up,pluck up,saltc),e.a.;- gauge,
alcoholm eter; - lam p, spirituslam p;
pin;garenmaat (+ 13.000 m);- oil,
- l
evel, luchtbelwaterpas; - room
s
pi
ndel
ol
i
e
;
-s
hape
d
,
s
pi
l
vo
r
mi
g;
valvw spilklep; f
Jzœ.,spzlvormig uitLscheepv.), spiritualiënbewaarplaats;
lopen.
- stovw spiritustoestel,-lichtje.
spindrift fscheepv.),nevel van schuim. ca) met voorz.,from (out of) a - of
spinw ruggegraat; doorn; (heuvel-, eontradid ion, uit zucht tot tegenspreken;in (the) -,in dengeest(de
berglrug.

splritless
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split

(gedachten);inletterandin> naarde splash WW., bespatten, bem odderen;
l
etter en naardeng.;objedionsmade
(doen) spatten, plassen, kletsen.
@
m a eaptious -, bezwaren,gem aakt
kwakken,klateren,plonzen,plompen
uitbedilzucht;tobeinhigh (low)-s,
(inhetwater);-ing(gdmeenz.),opzlentobein (outof)-s,opgeruimd (neerbarend;geur(vertoon)makend;-um
opspatten; znw., gespat enz.; plas,
slachtig)zijn;toput(preserve)in -s,
op sterk w atçrzetten;to take itin the
klets, kwak, veeg (v. verf enz-);
- i
n whieh it was written? het oppoudrederiz;to makea -fgemeenz.j,
vatten in den g.waarin hetlsgeschreven;to take in a wrong -, verkeerd
opnemen;to enter into the - of the
thing,de bedoeling enz.er van inzien

enerzijn medewerking aan verlenen;
a m an of -, iem and m et a,spirit''
enz.; with (great) -, met (veel)
anim o enz.
b)ww.,aanmoedigen,-wakkeren,bezielen tgdfc.:- up);- away (of1),wegfutselen,-moffelen,(heimelijk) doen
verdwijnen; -et
l, vol geest (leven);

opzien baren;geuren,vertoon m aken;
- -board, s
patbord.

splasher,spatbord,-plaat,scherm,-zlil.
splashy, plasserig,slijkerig;kladderlg;
ook = splashing.
splatter, klateren. plassen; sputteren.

splayww.,(aflschuinen;schuin aflopen;
znw.,afschuining (v.venster e.d.);
adJ'
.,schuin,wijd uitstaand.
splendent, schitterend,glanzend.
splendid, prachtig, schitterend,luister-

rijk;to be doing -ly,er schitterend

bezield,geanim eerd,levendig;vurig;
voorstaan; - ideas (results, ete.),
pittig.
schitterendeideeën (resultaten enz.).
spiritless,geesteloos,levenloos;futloos. splendoup pracht,luister,praal,grootsspirituous, geestri
heid.
jk, alcoholisch;
liquors, ooklspiritualiën.
splenie fever, miltvuur.
spirt ww.,spuiten,gutsen;uit-,opspui- spliee ww.,spli
tsen:samenvlechten (v.

ten (ook:- out,up);spatten (v.qen
enz.); znw., plotselinge, krachtxge
straal,y'
uts;(/ïg.)uitbarsting.

einden touw e.d.);verbinden (door
overlap'') van twee stukken hout,

railenz.;znw.,splitsing'
,verbinding,
spiry, splts, puntig; spiraalvorm ig,
las.
kronkelend.
splint znw., spalk; splinter; - eoal,

spitIznw.,(braadlspit;landtong;ww.,

Schotse gaskolen?f
'
fzçfz.,spalken.

aan het spit steken; doorstéken.
splinter f
'
f
gfc.,verspllnteren;(aflsplintespit11 œf
v.,spuwen;sputteren;drupperen;znw.,splinter,spaander;- bar,
ngelhout.
len (v.regen);- at(upon),spuwen splzlwe
ntery,splinterig,schilferig,splinter...
op (naar) Look jïg.);-fl
*
re,driftkop;

znw.Lzeld.),ziespittle.
splitc) f
zzf
zz.,spli
jten,splitten,klieven,
spit III znw., spit (met spade); ww.,
kloven fook: - up); (zich)splitsen
pitten.
fook /ïg.;ook: - up);samen delen;
spzteheoek, speetaal.
(zich) verdelen (gdœ.:- up;in,inspite znw., spijtig-, boosaardigheid, to; onder, among); verdeeldheid
wrok,wrevel;to havea - againstone,
veroorzaken, verdeeld geraken, onwrok jegens iemand koesteren,iets
enig wordsn (over, on); (openlbartegen hem hebben;in - of tsorzzs:sten, -splljten, -springen; - the
of),in wçerwilvan,trots,...ten spijt;
difference (profits),het verschil (de
in -ofhimself,zijnsondanks;out ol
winst)delen;- (uplon arock,op een
(in) -,from pure-,uitwrok (wrevel,
klip stranden fook jig.4;- up shares,
boosaardigheld); fcœ., dwarsbomen,
aandelensplitsen;zieookhair1)en#).
in het vaarwater zitten,ergeren.
b) (c!s)adJ'.,- delivery,gesplitsteleveing (aan verschillende ontvangerq);
spiteful, spijtig, hatelijk, boosaardig, r
wrevelig.
infinitive, infinitief met een bljspitefulness,spi
jtigheid,enz.,ziespite- woord tussen ,,to''en het werkwoord
ful.
(:ù'p.: to highly recommend him;
spittle, speeksel.
joutiej,Amer.);-invoices,gesplitste

splodge
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gegaan nam ens een Staat door een
facturen; - pea, spliterwtl - pen,
nietspeciaalvOOrhetdoelgevolm achsplitpen; - pulley, tweedellge memtigd vertegenwoordiger.
schijf; a - second Lgemeenz.j, een
fractie van een seconde; - tieket sptlns@n L
scheepv.j, raderkastplatform .
Lbeurst.t, gesplitst overschrijvings- sponsorznw.,borg (inz.jig.j,steun;to
stand - (fqr),b.staan (voor);ww.,b.
biljet.
(garant)zljn voor; steunen,instaan
c) znw-, spleet, kloof, barst; çlig-t
VOOr.
scheurting), splitsing, breuk; afge- spont
aneitp spontaneïteit.
scheiden partil;Lgemeenz.)halfflesje
m ineraalwater enz.;ook = - pea.
spontaneous, spontaan; zelf...; in het
splodge,splodgy,ziesplotch en splotchy.
wild groeiend,natuurlijk; - eomsploteh znw.,plek,smet,klad,klodder;
bustion (ignition), zelfontbranding.

ww., bekladden, beklodderen.
splotehy, vlekkerig,klodderig.

spoolznw.,spoel,klos;- cotton,m achinegaren; ww., spoelen, haspelen.

gplurgefgemeenz.ojXzn.er.)znw.,drukte,
poeha;ww.,drukte (poeha) maken.
splutter,zie sputter.
Spode,soortfijn porselein fook:-ware).
spoilww.,bederven Ltrans.en intrans.j;
bederven,in de warsturen (v.plannen enz.);schenden (v.stel); - the
market, (iemand) de markt bederven; - a person's trade, iem and onderkruipen;- of (edrou#.),beroven
van;--trade,prijs-,marktbederver;
znw.,buit (gew.??zp.;.ookjig.j;(Xrn,
dr.)

spooler, spoeler,spoelmachine (teztielfn#.).
spoom fsckeepv.j,lenzen.
spoo
n I znw.,lepel; - hox, l.doosje;
- d
zlft,ziespindrift;--letl (/fg.),met
den 1. ingegeven'
, --fed industries,
kunstmatig (door uitvoerpremies
enz.)beschermdebedrijven; -ful,1.
(-vol); a -ful of..., een l.(tje)...;hanë e, l.steel; --shaped, l.vorm ig;
ww-,(op-,uitllepelen (gcœ.:-up,out).

afval,puin.
spoilage, misdruk.
spoke znw.,spaak'
,sport;to put a - in
one'swheel,iem and een spaak in het
wielsteken;- shave?haal-,trekm es;
WW., Van s.n voorzlen; met een s.
vastzetten.
spokesman (-woman), woordvoerder

spoon II, sul.
spoorZnW.,SPOOr;W?W7.,OPSPOPOII;een S.
volgçn.
sporadl
-e, sporadisch, verspreid l
v0or-

komend).
sporadiealness, (het)sporadische.
sportts), sport; artieles for sport, -s
requisites, s.artikelen; -s elothes,
s.klçding;-scoat(jaeket),s.jasje;-s
(-vosrster).
outfitter, handelaar (winkelier) in
s.artikelen; -s suit, s.costuum .
spoliatzon, beroving, plundering Linz.
v.neutrale schepen);(jig.jafpersing, sportingI adJ'.,sport...,jacht...;- gum
jachtgeweer;znw.,sport,jacht.
knevelarij;(jur.)vernietiging ofverm inking van een docum ent om de sportipg II, - chance,onzekere kans;to
take a - ehance, het er op wagen.
bewijskracht te niet te doen.
sponge znw.,spons;to pass the - over, spotc)znw.,vlek (
ookjig.j,smet,spat,
plek; spikksl,moesje; plaats, plek;
des.halenover(/ïg.);tothrow upthe
plekle,stukge (grond);loco,disponi-,hetgewonnengeven,den strijd opgeven;- hag,s.zakje;-holder,s.net, bel;-s,zie'w goods;har; - (Xzzzdr.
zakje,-bakje;ww.,(aflsponsen Look: beurst.),fondsmet vaste markt;the
down, over);weg?ult-, afwissen
hiqh -s (#??zer.), de voornaamste
(salllante)punten;tender- (/fg.),tere
Look: - off, out); (/zg.) de s.halen
plek (snaar); weak > zwakke plek
ove
r
(
g
e
f
#
.
:
o
ut
)
;
s
pons
en,
wi
s
s
e
n;
vochtopzuigen;- off,ook:een streep
(ook/fg.);in -s(Wzn,
er.),hieren daar;
zo nu en dan;on the o ter plaatse,
halen door (schuld enz.); - on a
person for,bijiemand klaplopen om; op deplaatszelf;op staanden voet;on
- up, op-,inzuigen, Opnem en.
(the) o ook:loco;tobe on the o ook
spongp sponsachtig.
(gemeenz.):,,bij'',goed op dehoogte
sponsiom borgtocht; verbintenis,aanzijn; bij de pinken zi
jn; in goede
-
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spring
Bpotless
conditie zijn;wlthout (or gtaln),
(
z
i
c
h)
ont
pl
oo
i
e
n;
ve
r
s
pr
e
i
den,
uit-,
on one's
rondstrooien,in omloop brengen (v.
vlekkeloos (/ig.); a
reputatlom een sm et OP iem ands
ge
ruchtenz.;ook:- abroad,about);
- I
goeden naam @, zie ook touch R) en
ikr w*
lldfire, zich als een lopend
vuurtle verspreiden; the rum our -ons),
ca); - huginess (sales, transactz

locozaken;- cash (fnz.Amer.j,cqntant;- eontract,4oodg,m arket,pnee
(rate), supply,-t
ermw wheat, ete.,
lococontract, goederen, -m arkt,
raa
d, -r
c.
ondi
te
iesl
,
-tl
ai
r
we
-prijs,--voor
lkht
(Xmc
), zi
ime
ght
enz.;
(/fg.);- rate,ook:koersvoor contant
(bijtermijnzaken).
b4ww.,bevlekken,besmetten,bezoedelen (ook jig.j,een smet werpen op;
(belspikkelen; marmeren; vlekken,
plekken,smetten;(
gemeenz.tontdekken, in de gaten hebben; zie ook
spotted en spotting.

last,hetgeruchtvqrspreiddezichsnel;
- out, (zich) ultspreiden; - the
paym ent over ten years, de betaling

over tien jaar verdelgn; --over
(system), stelsel waarbig het vastgestelde aantalwerkuren naar willekeur over de weken kan worden verdeeld; the strlke
to other lactories, de staking breidde zich tot
andere fabrieken uit; -ing eapaeity,

uitstrijkbaarheid (v.verf);znw.,verspreiding enz.; uitgestrektheid, om vang; (opperlvlakte; spanning (v.
boog,gewelf);-(s) fbeurst.j,stellage;
(Xmcr.)vqrschiltussen productie-en
verkoopprljs;the crisisha4an international Ny de crisis breidde zich

spotless, vlekkeloos, smetteloos (ook
/fg.);-Iy cleam vlekkeloos,onberispelijk schoon.
alle landen uit.
spotted,gevlekt,gespikkeld,bont;(/ïg.) sprteOt
ader, verspreider, enz., zie spread
bevlekt, besmet; to get -, vlekken;
- f
ruit, geplekt fruit.
œœ.; sproeier,broes;ypatel.
spotting (Xmdr.),levering (beschikbaar- sprig, twljgje, takje, rilsle;spijkertje
(zonder kop).
stelling)van een wagon voor lading
of lossing.
spring c)œœ.,springen;op-,ontspringen; opkomen (v. gewassen), opgpotty,gevlekt,vlektkerlig;gespikkeld.
gpout œœ., spuiten, spatten, gutsen;
schieten(ook:-up);werken (v.hout);
(doen) (openlspringen,breken, bar(be-, uit-, oplspuiten; znw., spuit,
sten;(laten)springen (v.mi
jn enz.);
tuit; pijp; goot; glij-, stortkoker;
Van Veren VOOPZien; O0k = - uP;(waterlstraal.
demands(a new theory,etc.),plotsespouter,spuiter:spuitende (petroleumlbron.
ling met allerlei eisen (een nieuwe
theorie enz.
) aan-, voor den dag
s
p
r
aw
(
r
e
ml
bl
o
k;
(
mi
j
nl
s
t
ut,
s
c
hoo
r
.
spratznw.,sprot;to throw a - to eateh a
kom en, zie ook on;- at, springen
naar, toespringen op Look jig.j; herring (m ackerel,whale),een spieaway, weg-s.; - back, terug-s.;
ring uitwerpen om een kabeljauw te
from , ontspringen uit, voortkom en
Vangen; WW.,naar Sprot Vissen.
spratter,sprotvissertsboot).
(-spruiten) uit; afstammen van; eprawl,(onregelmatig)verspreid liggen; from earelessness(fear,ete.),uitzorwijd uitelkanderschrijven;onregelge
loosheid (vrees enz.)voortkomgn;
m atig ver-! uitspreiden; -ing handinto lame (notoriety), plotsellng
beroem d Worden; - of, afstam m en
writing, wigd uiteenlopend schrift.
spray 1,takje,rijsje;rijshout;aigrette. van; - surprises (a quegtion, new
spray 11 znw.,stuifwater,sproei-,stofproposal, ete.) on one,iemand met
regen;buisw ater;sproeier:sproeifles,
verrassingen (een vraag,nieuw voorvaporisator; ww.,besproezen,-sprenstelenz.)op het lijfs.(overvallen);
- opem open-s.;- out of,zie- from ;
kelen; verstuiven.
- t
o,dicht-s.,-slaan (v.deur); - to
sprayer, sproeier, verstuiver, vaporisator.
one's assistance, iemand te hulp
sprea; ww., (uitl
chieten;- to the mlnd,dadelijk blJ
spreiden; (zich) uit-, s
iem and opkom en; - up, opkom en,
verspreiden (verbreiden,uitstrekken),

springiness
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schieten, -duiken, verrijzen, ont- sproeket, tand (v.tandrad). - wheel,
staan,zich verheffen;opsteken (v. kettingrad (v.rijwielenz.).
briesenz.);an extensivetradesprang sproutww.,(doen)spruiten!uitspruiten,
up, er ontstond een uitgebreide
lopen, kiemen, opschleten; znœ.,
handel;zie ook leak znw.
spruittje), scheut, loot fook jig.);
bj znw., sprong fook jig-j; lente, (Brussels) -s,spruitjes.
voorjaar;bron Look jig.),oorsprong; spruce 1, dentneboom) Look: - 11r);
veerkracht, elasticiteit, verine fook
vurenhout;-beer?jopen-,sparrebiyr.
/ïg.); (springlveer; (/fr.) driz
vfveer; spruee 11 adJ'
.,nett
les),knap, keurlg,
MSpringsM,aandelen Sprlng M ines;to
net aangeklyed; ww., opknappen,
haveits- lm to takeits- lrom,zijn
netjes (mool) maken, opschikken
oorsprong hebben in; - (elearanee)
(<dœ.: up).
sale, voorjaarsopruiming;- earrots, sprue,gietopening (in gietvorm).
jonge worteltjes; zie ook wheat;zie spry (#fcI.oj Amer.j,vlug,bijdehand,
gewikst.
verder c).
c)sam enst., - aetion,vering,veerw er- spud znw., wiedijzer; f
,
rzœ., uitsteken,
king; - balanee, v.balans; - hed,
wi
e
de
n
L
oo
k:
ou
t
,
up)
;-ding (in)?
sprlngm atras; - buffer,verende buf:1:deeersteboorwerkzaamheden (bil
fer; - bolt, v.grendel; - box, v.het boren van een petr.bron).
trommel; - eallipers (tlividers), v.- Spue, zie SPeW.
passer;- earriage(eart,van),riltuig Spum e AnW.vschuim ;ww.,schuimen.
-

-

enz.op v.n; - ehiekem piepkuiken; spum ous,spum y,schuim end,schuim ....
gesponnen, enz., zie spin f
,
rzœ-;
--elearting),voorjaars-,groteschoon- spum
- glass, gesponnen glas; - gol;
maak (houden); - head, bron fook

jig.), oorsprong; - knifw knipmes;
lid, v.deksel (v. horloge enz.); loek, v.slot; - m attress, zie ow bed;
-rollerblinds,gordijnen op rollenmet
v.n; - seales, zie N balance; >-side
boot, bottine m et elastiek'
, - steel,

v.nstaal;- suspension,vering (v.wagen); - switeh,v.schakelaar;v-wissgl; - tape,maatbandje met v.J tide, springtij'
, - time, lentettild);
- water, bron-,welwater.
sprin6iness, elasticiteit, enz-, zie
spr
lngy.
spr
m gy,
elastisch, veerkrachtig; bronrijk.
sprinkleww.,(belsprenkelen,(belstrooien,sprengen,ultstrooien (over,on);
m otregenen;zieook sprinkling;znw.,
sprenkelieg; licht buitje (regen,
sneeuw).
sprinkler,sprenkelaar;strobibus;sproei1r;sproelwagen;sprengkwast.
spnnkhng, (belsprenkeling, enz., zie
sprinkle œœ.; (/fg.)kleinte)hoeveelheid (aantal);a - of...,wat,enkele
...;a f
air(prettylarge)- of...,aardig
w at...;- brush, sprengkwast; - eam
- eart (dzzzer.),zie watering.
sprit(scheepp-),(boeglspriet;-sail,spritzeil; -sall yard, blinde ra.

(silver),goud-,zilverdraad'
,- goods,
weefsels;- tsilkl,zijdegaren;- yarn
Lscheepv.),schiemansgaren; - yarn
wineh (sc#.),schie
mansmolen.
Spur znw.t spoor; spoorslag, prikkel,
aansporlng; uitloper (v. gebergte
erlz.), zijtak,-lijn;moederkoren;to
win one's -s,zijn sporen verdienen;
onthe -,spoorslags,in allerijl;onthe
- ofthe m om ent,volgensdeingeving
van het ogenblik, op staanden voet,

dadelijk,voordevuistweg;toaeton

the - ofthem om ent,deingeving van
het o.volgen; - maker, zie spurrier;
- wheel, groefwiel; ww., de sporen

Feven;aansporen,-zetten Look:- on,
mto aetion; tot, om, to);van s.n
voorzien; spoorslags rijden; - a
willing horse (/fg.),onnodig aandringen (aanzetten).

spurious,onecht,vals,nagem aakt;vervalst.
spurling-line f
scheepv.),verbindingsli
jn
tujsen stuurrad en verklikker in
kaluit.

spurn f
&'œ., met verachting afwijzen,
verachten,versmaden fveroud.l- at);
znw.,verachting, versm ading.
spurpier, sporenm aker.

spurt I Lgemeenz.j f
zJœ., spurten, alle
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krachten bijzetten;zeersnelen sterk
oplopen (v.prijzen);znw.,plotselinge,
sterkeprijsstijging (opleving);sprong;
vlaag;to tpke quite a -, plotseling
zeersnel toenemen (oplopell);to put
on a -,alle krachten bijzetten; de
markt doen stijgen ofdalen;by -s,
bijvlagqn.

spurt II,zTe spirt.
sputter ww., sputteren; brabbelen;
knetteren,pruttelen; - at, pruttelen
tegen;znw.,gesputter enz.
spy znw.,spion,bespieder;to he a - on,
bespionneren;ww.,bespieden,-spion-

neren,verspieden'
,in hetoog krijgen,
bespeuren;spionneren,spieden'
,- at,
be
s
pi
onne
r
e
n,
be
gl
ur
en'
,
i
nt
o,
zijn
neussteken in,trachten uit tevorsen
(v.geheimen enz.);- out,uitvorsen,
verspieden'
,- (uplom bespionneren,
begluren;- glass,kijker'
,-holw kijkgat;- mirror,spiontnetje).
squabble fzzf
zz.,kibbelen,krakélen (met,
with);Ldrukk.jdoor elkander gooien
(v.zetsel);znw.,gekibbel,-krakeel.
squad, troep,groep; kliek.
aualid1 smerig,vuil,m orsig,goor.
squalit
hty,smerigheid,enz.,zie squalid.
squallznw., windvlaag,rukwind, bui;
geschreeuw ;ruzie;to look outfor -s,

op zijn hoede zijn Linz.vooriemands
uitval);ww.,schreeuwen,gillen.
squally,stormachtig,buiïy'.
squalor,vuil (ook jig.),vullheid.
squander, verkwisten, verspillen, weggooien (aan, on); - mania,verkwisting,geldsmijterij.
squanderer,verkwister.
squarec)znw.,vierkant,kwadraatLook
wisk.j;blokje (bouillon enz.); vierkantstuk,v.blok (huizenenz.);plein;
winkel-, tekenhaak; Lals maatj 100
vierkante voet;- ofearpet,afgepast
vloerkleed, karpet;by the -, nauw-

squash

brengen;-deal?eerlijke (reële)transactie(handelwilze);-feet,ineh,ete.,
vierkante voet,inch enz.;two leet -,
twee voet in het v.; - m easurw
vlaktemaat; - num ber, kwadraatgetal;- root, vierkantswortel;to do
the - thing hy a person, iem and
eerlijk (rqyaal) behandelen; - to,
rechthoekzg (
haaks) OP; (gemeenz..j
to be
with one, iemand niets
n
rtor
scs
hul
di
zijn,
met
ea
re
ee
di
,af
regkene
n(
tot he
Tvmitllafone'
geregkend hebben.
' to get -

eenvergelijk
,zie ook
komen)metzijn crediteuren'
bottle1c),dealing,playb);(scheepv.:t
--rigged (-yarded), breedgetuigd;
- sall, razeil.
c)bijw.,vierkant;(/ïg.)eerlijk,ronduit;
vlerkant,botweg.
#)ww.,vierkantmaken'
,kanten,kanthouwen, -rechten; (f
zzf:à.) in het
kwadraat verheffen; (scheepv.) vierkant toppen en brassen;rechthoekig
(haaks)plaatsen (op,to);fgemeenz.t
regelen,schikken,vereffenen,in orde
brengen, in den haak brengen; irl

oye
eenstemming brengen (met,
* r
m th); kloppend maken; overeenstemmen, kloppen (met, with);
bewerken, om kopen, ,,stoppen'';
- aeeounts, afrekenen Look jig.;
met,with);to try to- thecirele,de
quadratuurvandencirkelzoeken (ook
jig.j;- by (om aeeording to),regelep
(schikken,afmeten) naar;he -4 hi!
eondud to (with) your interests, hiJ
richttezijnhoudingnaaruwbelangen;
hispradieedoesnot- (hedoesnothispractiee) with hisprineiples,zijn
handelingen zijn niet (hijbrengt zijn
h.niet)in overeçnstemmingmetzijn
beginselen; - with the faets,m et de
feiten kloppen; - up, afrekenen; in
orde brengen.

quarqly,zie square c).
keurig; (uplon the -, haaks; (/ïg.) s
eerlijk en oprecht,open;tobe on the squarish, ongeveer vierkant.
- with,qultte zijn (afgerekend hsb- squash Iww.,kneuzen,totpulp (moes)
ben)met;outof -sniethaaks;(/Lg.)
maken (worden),platdrukken,platin de war, van streek.
gedrukt worden, verpletteren Look
bjadJ'.,vierkant;in het v.;rrchtthoejig.); den mond snoeren; (jur.),zie
quash;znw.,plof,kw ak;pulp,m oes;
kig),haaks;vlak,effen;eerlnk,open,
ronduit; quitte, vereffend; in orde,
to go to -,platgedrukt (verpletterd,
vernietigd)worden Lookjig.);zieook
in den haak;vierkant,bot(v.weigelem on l; - hat, slappe hoed.
ring);togetthings-,denboelinorde

gquash
squash H,pom poen.
squashy, pulpachtig,week, zacht.
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squat (fnz.Amer.j,zich (zonder recht)
nederzetten op onontgonnen land;
(#us/r.)gouvernementsland pachten

staek

sque
(gd)
emc
n
(ple
ah
ssen
gel
uziè), œœ.:een zuigend

geven;verpletteren,
vernietigen,den kop indrukken;znw.,

zuigend (plassend)geluid;smak;ver-

nietigend antwoord enz.
als kolonist.
squib znw., voetzoeker; schotschrift,
squattage, land door een 1:squatter''
libel; ww., libelleren, schotschriften
bezet.
maken (op),hekelen (ooà:- against,
squatter (inz.zlzner.l,wie zich (zonder
at).
recht)nederzetop onontgonnenland; squilgew ie squeegee.

(dusfr.)pachtervan gouvernements- squint (/Lg.), - (to have a -) to
land,kolonist;-'stitle(rights),recht
(towards), enigszins overhellen naxr,
een neiging hebben tot,bedenkelnk
op land na een zeker aantal jaren
ongestoord bezit.
lijken op; --eyed (/ïg.),scheel,boossqueak œm., piepen, knarsen, krassen;
aardig; scheef, verdraaid.
znw.,gepiep,geknars,gekras;m ore - squi
rm, (zich) kronkelen (in allerlei
than wool,veelgeschreenw en weinig
bochten wringen) fook jig.);kruipen
wol;itwas a narrow (tlght) -,het
Look jig.);znw.,kronkeling,gekronwasOp hetkantje af,scheelde maar
kpl;Lscheepv.jkronkel(intouw),kink.
een haar.
squtrt œœ.,spuiten;(uitlspuiten;znw.,
sque
ww.
,;
enalra
dioj
schreeuwen,gillen (ook/fg.
s
puittje); straal; (Xvzdr. 0/ dial.4
knarsen,piepen;znw.,gekwast,praatsm aker.
schreeuw enz.;gil.
squeam ish, overdreven kieskeurig

(nauwgezet, gevoelig), angstvallig,

scrupuleus.
squeegee znw., gumm izwabber, -reini-

ger;fphot.)rolstrijker;ww.,(metden
g.) zwabberen,reinigen.

sqeezahlw gedrukt, geperst enz. kunnende worden,zie squeeze ww.

gqueeze ww., (samenldrukken, persen,
af-,uitpersen,(uitlknijpen fook jig.j;
dr
uk (uitloefenen op; uitdrukken,
duwçn Look:- out);dringen,duwen
(in, into; uit, out of; ook jig.j;
een afdruk maken van (munt enz.);
Lbeurst.jtotdekkingsaankopen dwingen, in het nauw brengen; - down
prieesfgemeenz.),deprijzen drukken;
- out(beurst.j,totverkoopdwingen;
- out of existence, verdringen; money (a eoncessiom etm) out ol a
person,iemand geld (een concessie
enz.)afpersen;- one'sway through,
zich een weg banen door; zie ook
oranye; znw., druktking), persing;
pressle; afpersing, afgeperst geld;
afdruk(v.muntenz.);Lbeurst.)dwang
totdekkingsaankopen;money -,geldschaarste;itwasa (tight,narrow) -,
hetspande,hetwasophetkantjeaf.
sqeezer,drukker,perser;pers;Lgemeenz.j
wie deprijzen (markt)drukt.

stab f
lzm., steken, doorstéken, -boren;

(/fg.) wonden, (iemand,iemands reputatieenz.)dendoodsteekgeven;-a
person in thebaek,iemand een steek
zn den rugtoebrengen (lett.en jig.j;
znw., (dolklsteek,stoot;a - in the
haek,een s.in den rug Llett.en jig.j.
stability, stabiliteit, enz.: zie stable I;
(eommerpial) -, solidlteit (v. handelshuis).
stabilizatiom stabilisatie,enz-,zie stab*jl
l
*Z0,
. - Ioam s.lening.
stabilizw stabil
iseren, (meer) vastheid
geven, op een vast peil houden; -d
eurreney, gestabiliseerde valuta.

stahilizer Ltechn.),stabilisator.
stable1,stabiel,vast Looktechn.),duurzaam , bestendig; standvastig; basis, vaste basis; - eurreney, v.e

muntsoort, stabiele valuta (munt);
- priees, standvastige prijzen.
stahle 11 znw.,stal;- door, s-deur,zie
ook lock 1lè); - keeper, s.houder;
- m anure,s.mest;ww.,stallen;op s.
staan;zie ook stabling.
stablinw stalling, stalgebouwen; het
stilen.

staek znw., (hooilmijt, tas; houtmijt
(108kub.voet);hoop,stapel;schoorsteentpijp)(v.fabriek,bootoflocomotief;ook:smoke-);groep schoorstenen;-s(a whole -)of... Lgemeenz.t,

gtall
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stair

a llre ln its early -g, een begin van
hopen (een boel)...;ww.,(oplstapelen
brand;the -s through which it must
(ook: - up), (opltassen, aan mijten
s,de phasen welke hetm oetdoom
zetten; - o11 the sheets (scheepv.j, pas
lopen; zie ook com m ittee en em schoten opvieren;ports-ed (up)with
gepropt met
bryonic.
..., havens vol
sta/ Iznw.,staf Lookjig.j,steun;stok, bj ww.,ten tonele voeren;ensceneren;
schacht; landm etersstok;personeel,
tentoonstellen;the exhibits -d at the
IndustriesFair,de inzendingen welke
employe''s;casual(permanent) -,los
(vast) personeel;member of the o
op de Jaarbeurs zijn tentoongesteld.
- m em ber,em ployé;to be on the - stager, (014) -, ,,
oude rot''.
of, werkzaam zijn bij, behoren tot staggerœœ.,(doen)waggelen,wankelen
fook jig.); (/ïg.) versteld (verstomdj
het personeel v:n; - and crew
Lscheepv.j,e'tat-maloren bemanning; doen staan; (techn.j zigzag plaatsen
a - ol experieneed eorrespondents,
(opstellen); to he -ed at, versteld
een staf ervaren correspondenten;
(paf)staan van;that-sbelief,datis
zie ook edi
torial, end ca), join c), totaal ongelofelijk (grenst aan het
short ca)en c),worker;aeeustomed
ongelofelijke); -ing sum, schrikbarende som ,s. om versteld van te

to - control,gewend om m et p.om
te gaan; - N arantee fund, w aarstaan; znw.,wankeling;schok.
borgfonds tegen verliezen door on- staggerer(
/fg.),watversteld (verstomd/
doet staan.
eerli
jkheid van het p.; - pension
(retirement)fund,pensloenfondsvoor staging,stellage, tribune.

hetp.;-writer,vast medewerker(v. stagnaney, stilstand;lusteloosheid tin
courant); œœ.,van p.voorzien,be- zaken,in trade).
zetten.
stagnant,stilstaand,stilLook v.zaken,
sta/ H, soort pleisterkalk.
handel),lusteloos; state ol tradw
m alaise.
gtag znœ., (mannetjeslhert; Lbeurst.j
premiejager; - handlw heft van stagnate, stilstaan, stagneren, tot stilhertshoorn;ww. Lgemeenz.),speculestand komen (ook v.zaken,handel),
lusteloos worden.
ren (door niet-leden der beurs); themarket,als premiejager manipu- stagnation, stilstand (ook in zaken.
leren.
handel), stremming, stagnatie, bestage c1)znw.,stellage,steiger,bordes; drijfsstoring; - means retrogressionm
toneel (ook jig.j;stopplaats,station; stilstand betekent achteruitgang.
,
çz., vlekken, bezoedelen Look
etappe,traject;phase,stadium ;trap, stain fcf
graad; zie ook staging; (in an)
jig.); (bont) kleuren, met kleuren
advanced -, (in een) vergevorderd
(beldrukken, verven, beschilderen
stadium ;initial(early,11st,incipient)
(v. glas),beitsen;vlekken,vlekken
> begin-, eerste staditlm ; to go off
geven,smetten; (glaslschilderen;t.
(to quit) the -, het toneelverlaten, <et -ed, vlekken; -e4 glass,geschilderd (gebrand)glas;znw.,vlek,plek,
van het t. verdwijnen (ook /ïg.);
to reaeh itslinal -,in hgt laatste
smet Look jig.j,smaad,blaam;verf-,
kleurstof, beits.
staodi
um (delaatstephase)(znltreden;
f developm ent, phase, trap van stainable,kleurbaar,enz.,zie stain ww.
ontwikkeling; zie ook landing; -

stainer, beitser, enz., zie stain œfc.

stainless, vlekkeloos,smetteloos, onberight, recht van oqvoering.
smetLookjig.);- steel,roestvrijstaal.
ca) met voorz-,to arnve at a (the)
where...,hetstadium bereiken,waar- stair,trede,trap;-s,trap;ook:(
aanleglin...;atan early - of...,ook:(reeds) steiger;down (up)-s,(naar)beneden
in het begin van...;atthis (that) >
(boven);zieook flight;- earpet,traploper; -case, t.nhuis;spiral (windin dit (dat,hettoenmalige)s.,op dit
(dat)ogenblik; (reeds) nq (toen);it
ing) -case, wentel-t.; at the - foot
eannotbesaid atthis - whether...,er
(head),beneden (boven) aan de t.;
valt thans nog niet te zeggen, of...;
- pad, treekussen, onderlegger (v.
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stam p
staithte)
off, Van zich afschuiven, aft-loper); .
>.rod, t-roede;xvray (fnz.
schepen.
Amer-),trap.
staithte),kolenlaadinrichting op kade. sta-llaye, markt-, staangeld, recht,
stake znf
zz., staak, paal, stok; handrulm te.
aambeeld;inzet,prijs (ook jig.4;aan- stallion, (deklhengst.
-

stalwarts stoer,flink,vastberaden.
stam ina, weerstands-, uithoudingsverf
i
nanc
i
e
e
l
be
l
ang
i
n
he
t
bedr
i
j
f
ge
ve
n;
m ogen.
to be at -, op het spel staan; a stam m er ww., stotteren,stamelen'
,uitfonsiderable am ount (largeinterests,
stamelen (ook:-out);znw.,gestotter,
stam el.
ete.) are at -,een grote som (grote stage
m p c) f
belangen enz.)is (zijn) er mede ge,
cœ.,stampen,trappen (met,

deel,belang;to pve the workers a -

in the business, de werknem ers een

moeid (staat gstaan) op het s.);zie
ook1ay c1);- net,staaknet;sf7çc.,Om-,
afpalen,afbakenen,-grenzen,-zetten
(gdœ.:- out,off);stutten (metpalen,
stokken enz.);(inlzetten,verwedden
(op,on), op het spelzetten,in de
waagschaalstellen;zieook card c),
deep cu),throw bj.
.

stalaetite, stalactiet.
stalagm ite, stalagmiet.

staleadj.qverschaald,muf,oudtbakken)
(ook /zg., v. berichten enz.); afgezaagd, verouderd; to go - on fgemeenz.j,beu raken van; - eheque,
oude
(niet meer geldige) cheque;
- goods, verlegen goederen; fzzœ.
(zc@#.),(doen)verschalen enz.;(doen)
verflauwen.
gtalemate (/ïg.)znw.,schaakmat;ww.,
s. zetten.
gtalk znw., steel (ook v. glas enz.),
stengel;schacht;fabrieksschoorsteen;
off-,zondersteel(v.rozijnen enz.);

0;t);fijnstampen;stempelen Lookjig.j;
(/zr.)zijn stempeldrukken op,teken en , kenm erken; afstem pelen; zege-

len, zegels plakken op, frankeren;
ljken;this alone -s the story (as) a
slander,dit alleen reeds stempelt het
verhaaltoteenlasterpraatje;...that
-s the husiness m an, ..., dat den
zakenm an kenmerkt;the eapitalwill

be redueed by 40 % by -ing the
shares,het kapitaal zal door afstempeling der aandelen met i0 % worden verminderd,erza1i0 % ophetk.
worden afgestem peld;-ed doeum ent,
stuk op zegel; -ed envelope, gefrankeerde enveloppe;-ed leather,goudleder; -ed paper, gezegeld papier,

(formaatlzqgel; -ed weights,geijkte
gewichten; - (uplon the mind
(memory), inprenten? in het geheugen griffen;- out?ulttrappen;(/fg.)
uitroeien, vernietlgen, den kop indrukken;zie ook signature.

rs
tt
seeand
mal
taba
ksaf
ll
; b)znw., (
-S, sho
ge
ld; sww.
,ls,van
den
sva
tee
gelstamp;stempel Look jig.),
-ed,
zegel,m erk,teken;waarm erk;stem ontdoen.
pel, soort, slag; stam per, stam p-

stalking-horge, (nagebootst)paard (bij
de
jacht); (/fg.) voorwendsel, dekm antel, m asker.
s
talklet,steeltje.
stalky, steel-,stengelachtig.
gtall znw.,staltafdeling);box;kraam,
stalletje;toonbank (in kraam);book
boekenstalletje; --feed, op stal
voederen,door s.voeding mesten; keeper (holder), houder Van een
stalletje,marktkramer;- m oney,zie
stallage; œf
zz., stallen: op s. zetten;
van boxen enz.voorzzen;vastzitten,

blijven steken; (doen)vastlopen (v.
mot
or en jig.);(e!fdgœ.)door gebrek
aan vaart onbestuurbaar worden;

molen (v.ertsenz.);zieookstamping;
toadd(an)additional-(s),bijzegelyn;
affixed (adhesive) -,opgeplakt(nletingedrukt)zegel;embossed (impressed) -,ingedruktz.,droog z. (stempel), druk-z.,z.afdruk; (postage) -,
post-z.;receipt -,plak-,kwitantie-z.;
revenue -, belasting-,plak-z.;a m er-

e
hant of the orthodox (014) -, een
koopm an van den ouden stempel;this
- ol mem m en of this-,ditslag van

mensen;to affix -s,z.s (oplplakken;
to bear the - of, het stem pel dragen
van Llett.enjig.j;to impress-s(on),
zegelen, stempelen; to put on a -,
(er)een z. opplakken; to set one's

stam pede
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- on,zijnstempeldrukkenop (/ïg.);
zie ook due c)en signature.
c)samenst.,- Aet,Zegelwet;- alhum,
postzegelalbum ; - box, p.doosje; eharges (1ee),z.kosten; - eolledor,
postzegelverzam elaar;- eutter,stem pelsnijder; - damper, postzegelbe-

stand
ZW N one's ground; . first, eerst
komen, bovenaan staan; - high

(
low),hoog (laag) (genoteerd
.)staan;
-

it, standhouden,het uithouden;pledged, erkennen datm en zich heeft

verbonden enz.;he -s to gain (w*
m;
lose) (by it),hij heeft alle kans te
vochtiger; - dealer, p.handelaar; (kanerslechtsbij)winnen(verliezen);
duty, z.recht; exempt from - dutw
zieookclearc,
u),confess,voidadj..e.a.
vrijvan z.;liable to - duty,aan z.- ca) met znw., this elause -s tm the
recht onderworpen; - m achine, m achine voor het stam pen van lom pen
enz. tot pulp voor papierfabricage;

note, permissie (van douane) tot

verscheplng; - offiee, z.kantoor; pad, stem pelkussen; - paper, zie
stam ped paper;ooklpostzegelstrook;
- t
ax tx
4mcr.l,zie'w duty.
stampede fjig.jznw.,wilde vlucht (toeloop), paniek, stampede; ww., in
wilde massa op de vlucht jagen
(
slaan),in massa (doen)toestromen;
- i
nto,dooroverrompeling (intimidat
i
e
)br
engen tot.
stam per,stamper;stem pel;stempelaar.

stam ping,- Ink,stçmpelinkt;-maehinw
s.m achine; - m lll, stampm olen.

stance Ldial. en Schotl.j,bouwterrein;
standplaats Look voor auto's enz.).
staneh, zie staunch.
stanehion znw.,stut,schoor,stijl,paal;
W?W2., stutten,schoren; aan

een paal

binden.

stand c1)ww.,staan;gaan staan:zich
plaatsen;van kracht zijn (bligven),
gelden (ook:- good);blijven (staan);
stilstaan; standhouden; Lscheepv.j
koersen (naar, for, to; naar het
W esten, west); doen staan, (neerjzetten,plaatsen;optreden als;doorstaan, uitstaan, ulthouden, verdragen,bestand zijn tegen;weerstaan;
zich onderwerpen aan (uitspraak
e.d.);zieook standing;- as,gelden
(beschouwd worden)als;blank votes
shall - as not having been cast,
blanco stem men gelden a1s nietuit-

gebracht;to know where (how) one
-s,weten waar men aan tOe is (hoe
men er voorstaat); weten waaraan
m en zich heeft te houden;the elause
asit -s,de clausule gelijk zijthans
luidt;to take the thing as it -% de
zaak nemen zoalszijis;-.fastqirml,
Engcls H andelswoordettboek

present day, deze bepaling is heden
nog van kracht;to haveto - the eost
of, de kosten moeten betalen V an '?
further expense, wiJ
W e eannot
kunne
n
(
da
ar
vo
or) geen uitgaven
m eerdoen;- fire,tegen vuurbestand
ZiJ'n,
-- one's ground, standhouden,

nietwijken;-roughhandling(usage),
tegenruwebehandeling bestand zijn;
to let (allow) the invoiee (matter,
ete.) (to) -.,de factuur (zaak enz.)
laten zoalszijis;how matters -,hoe
de zaak staat; this is how m atters
stood when ..., zo stonden de zaken,

toen...; this paragraph must (is to;
may)-,dezealineamoet(kan)blijven
st@aan;- surety(seeurity),ziesurety;
ZLd ook chance ca), comparison,
inquiry :), nonsense, share lc),
zz., touch :1),trial
strain b4, test znf
J),e.a.
ca)zivcehrbi
nd.,-against,staantegentover);
verzetten tegen,weerstaan;bestand zijn tegen;againstwhich (thig)
-S...,WaartegenoverStaat (= Waarvan in mindering komt enz.); alone,alleen s.Look ongeëvenaard
z
ijn);zie ook aloofen aside;- apart,
uit elkanders.;- apart from,op een
afstand s.van; - at,s. op ;the therm om eter -s at 900,det.staatop 900;
the shares - at@**N de aandelen s.op
(noteren)...; - at f 40 per head,op

f i0 perpersoon komen (tes.);-at
nothing,voornietss.(terugdeinzen);
- away,opzij (uitden weg)gaan;awaytothewestward (scheepv.),naar
het W esten koersen; - between, s.
tussen ; a1s tussenpersoon dienen

tussen;- by,(gaan)s:bij;erbijstaan,
(lijdelijk) toezien;bigstaan,ter zijde
s.,zich stellen aan de zijde van,het
opnem en voor; instaan voor; zich
gereedhouden (fnz.scheepv.);-bythe
53

stand
83i
anehor, zich gereedhouden Om het
anker te bedienen; - by one's
eonvictions,dem ands!prineiples,ete.,
vasthouden aan zign overtuiging,
eisen, beginselen enz.; - by one's

promise, zijn belofte gestand doen;
zieook c);- for,s.voor,betekenen;
(fnz.dzzzer-)voorstaan,steunen,opkom en voor; candidaat zi
jn voor;
(frtz.drzzcr.) zich laten welgevallen,
dulden;(.
sc#.)aankoersen op;G/A -s
f
orGeneralAverage,G/A betekent...;
- f
or nothiny (something), (nliets
bet
eke
nen,(nlet)gelden (meetellen);
- l
rom the shore (scA.),van land afhouden;- in,meedoen;L
qemeenz.oj
Xrzzcr.lkomen (te s.)op;kt -susin
f 50 yearly,het komt ons jaarlijks
op E 50 te s.; shares -ing in our
nam w op onzen naam s.de aandelen;

stand
kiezen;zieook contrastznw.en relief

11;- over, (tot later) blijven liggen
(staan),wachten;to let (allow) an
amount fto) - over, een bedrag
open laten s.; we hope that the
matter ean - over untll them wij
hopen, dat de zaak zo lang kan
blijven rusten;themeeting -soverto
nextmonth qora month),de vergadering wordt totde volgende m aand
(ern maand)uitgesteld'- to,blijven
bip?zich houden aan;bljstaan,trouw
blllven;- to one's promise (word),
zi
jn belofte (woord) gestand doen;
to it, standhouden; op zi
jn stuk
blijven s.; - to it that ..., er bij
blijven,dat...;the amount -ing to
his eredit,het in zijn credits.de bpdrag; - to one's priees zich aan ziln

pr
i
js houden;- to sea (scA.),in zee
steken, zee kiezen; zie ook reason
in (forthe shore) (sc#.),recht pp
den wal aanhoudenj they stood in
ca),e.a.; - towardsthe shore,ziefor;- under heavy obligations,zware
now for complete fallure,zijhadden
thans een volkomen m islukking te
verplichtingen hebben; - up, opverwachten;- in together(in a venstaan,overeind (gaan)s.;opstaan,in
ture,business),samendoen;-in with,
opstand (verzet) komen (tegen,
against);standhouden,hetuithouden
mee
doen (samengaan) met;gemene
zaak maken m et;zie ook awe znw -,
(tegen,against);how the bags - up
during transport,hoede balen zich gebreach,need c), reputeznw., stead,
durende het transport houden;- up
e.a.;- off,opzij(uitden weg)gaan;
zich op een-afstand houden (
ookjig.4; 1or a person (one'srights,thetruth),
gedaangeven;- off(theshore) (sc#.),
voor iemand (zijn rechten,de waarheid) opkomen; - up to, het hoofd
(van wal) afhouden; - of1 and on
bieden aan, het durven opnem en
(sc#.),af-en aanhouden;zieook c);tegen;zie ook c);- upon,zie N on;
om s.op, hechten aan,gesteld zijn
op; s.op,opkomen voor;zich base- with,aan de zijde s.van,samengaan met; - well(high) with,goed
ren (gebaseerd zijn)op;Lsch.j koers
houden;zie ook defensive znw.,leg,
(hoog) aangeschreven s.bij; - well
right ca), trifle znw., e.a.; - out,
(ill) with,op goeden (slechten)voet
s.m et.
uitstaan; uitsteken (boven, above);
nw.,stand,stilstand,haltitstandlafstpken, zich aftekenen (tegen, b4z
plaats, positie, stelling: standpunt;
against);in het oog springen; marchanderen; het uithouden; volhouta4r?zcr.l stand (v. wlnkel enz-);
den, niet toegeven; zich verzetten
(.d.zrzdr.) te velde staand gewas;
standaard, stander statief, voet,
against); zich er buiten
(
t
e
ge
n,
houden, niet m eedoen; verduren,
stellage, rçk; stalletje, kraampje;
. . out for a
expositie, ''stand''; to m ake a >
(kunnen) weerstaan,
blijven staan, halt houden; zich
person (one's rights), zie - up; staande houden;weerstand bieden;to
fora priew vasthouden aan een prijs;
- out 1or higher wages, vasthouden
make a tfirml - against, (krachtig)
aan den eis van hogerloon;- out of
stelling nemen (zich schrapzetten)
tegen;to m ake a - for,opkom en voor
one'sworking eapitalfor a long tim w
ginselen enz.);
to take one's - on
zijn bedrijfskapitaallangen tijd moe- t(be
he preeise word*
m g of an Act, zich
ten missen;- out (to sea) Lsch.),zee
-

etandard
baseren
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Stanhope

op de juiste bewoordingen
ener wet;to he ata - (veroud.),stil-

eharge,hetvaste tgewone)tarief;zie
verder b).
staan;verlegen staan,nietweten wat b4samenst., - eandle,norm aalkaars; te doen; to hring to a -, tot staan
eoim standpenning;- eompass,standaardkom pas; - lorm , vast model,
(stilstand)brengen;to eome to > >
standaardform ulier; - gauge, nortot staan (stilstand) komen,blilven
staan (steken).
maalspoor;- gold(silver),muntgoud
steun Look
(-zilver); - lamp, staande lamp; c)samenst.,reserve;
--hy,znw.
,
hu
l
p
k
a Sefgn engine as
persoonj;
measr es, vaste matrn; - priee,
(a) --br, een tweede m otor als
standaard-,normaalpri
ls;- (rate o1)
r
eserve;cdj.,hu1p...; sterk, stevig; wages, zie wage lc); - sample,
- -by t
rain, gereedstaande trein ter
s.monster; - slze, vaste m aat; ontlasting van andere; --off, znw.
weight,normaalgewicht,ijkgewicht;
- work, s.
w erk.
(dzzzcr.),tegenwicht; (ad.r?zdr.) uitstel
van betallng; cdj., zie N-offish; standardizatiom norm alisering, standaardisering.
--olfish, (zich)op een afstand (houdend), gereserveerd,terughoudend; standardize,norm aliseren,standaardise--offishness, gereserveerdheid, enz.,
zie N-offish; - oil, standolie; - pipe,

ren; -d, ook: eenvormig; m oneyy
een vasten m untvoet invoeren.

s.pijp; -point, s.punt; to adopt a standing c)cdj.,staand;stilstaand fook
(the) -point (that),een (het) s-punt
v.water);vast,blijvend,duurzaam,
innemen (dat);-still,stilstandzstaan, bestendig;stereotiep;permanent (v.
stagnatie; to be ata -still,stzlstaan,
commissie);teveldestaand(v.gewas);
stilliggen (v. handel, zaken,werk);
- agreement(arrangement),ehargew
elause,instrudions,need,ete., vaste
to bring (eome) to a -still, tot
stilstand (staan) brengen (komen); overeenkomsttonkosten(lasten),clauthe Germ an -still agreem ent, het
sule, instructles, behoefte enz.; Duitse Stillhalte''-verdrag; .oup,
order, vaste (doorlopende,liggende)
order,legorder; - orders, reglem ent
staand (v.boord enz.).
standardc)znm.,standaard,vlag,vaan; van orde (ïn Parl.j;- phrase,geijkte
standaard,m aatstaf,norm ,eenheid;
uitdrukking; - rule, vaste regel; peil, graad, gehalte Look v. edel
rules, ook: huishoudeli
jk reglemetaal);houtmaat(c/gd/c.:std);vaste
ment, statuten (v. vereniging);
valuta,muntvoet;normaalprijs;stanzie ook rigging 1,wage 1c),e.a.
der, kolom, post, stijl; (r?zu4fœ.:) bj znw., rang, stand, positie, ,,standing''; reputatie, sollditeit; duur,
double (single) -, dubbele (enkele)
standaard; gold (silver) -, gouden
ancienniteit, dienstttijd), ambtspe(zilveren)s.;halting(limping)-,hinriode;lidmaatschap;a flrm of(good,
kende (kreupele) s.; parallel -,
high) -,een aanzienlijke (voorname,
parallelle s.; the highest - of
solide)firma;of good - and reputw
excellenee, de hoogste graad van
volmaaktheid; to apply a - to, een

maatstafaanleggen;to fix (set) a >

een norm vaststellen; to m aintain
present -s of operating eflicieney,de

bedrijfscapaciteitop hethuidige peil
houden;to be up to (to he below,to
lall short of) (the) > (niet) aan de
gestelde norm (eisen)voldoen,(niet)
van het vereiste gehalte zijn; - of
living (li1e), levensstandaard; - of
value,waardem eter;zie ook m easure
b) en monetary; ad)'
., standaard...,
norm aal..., vast; staande; the -

te goeder naam en faam bekend

staande; of long (014) -,reeds van
ouden datum, reeds oud; veeljarig;
a business of long (01d) -, een
van ouds gevestigde zaak; a
eustom (plan) of long -,een reeds
lang bestaandte) gewoonte (plan);
zie ook long d); a member of lour
years -, wie vier jaar lid is; a
debtolseveralyears-,eenjarenoude
schuld; zie ook financial; - ground
(room),staanplaats (op markte.d.).
stannary,tinmi
jn;tinmijndistrict.
Stanhope, - press,soort handdrukpers.

stannie
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stannie b
'eltettt-'
),tin...; - aeid, t-zuur;
- oxidw t-oxyde.
etanniferous, tinhoudend.
staple I znw., stapel-, hoofdproduct;

(veroud.jstapelplaats,markt;hoofdgrondlstof,materlaal;stapel,vezel,
draad (v.wol,katoen enz.);oflong
(short,fine) -,long-tshort-,fine-)-d,
lang-lkort-, fijn-lstapelig, -vezelig;
ad
j.,stapel...;voornaamste,hoofd...;
eom modity (produet
), stapelartikel (-product); ww., sorteren (v.
wolenz.,naarstapel).
stapl
e 11 znw.,kram ;niet;f
zzf
z/.,(vastlkram men; nieten; stapling m aehine,

b
(estanddeel, (/4.) hoofdschotel;

hecht-,nietm achine.

start
gang luakell,in beweging brellgen;op

ganghelpen;beginnen,b.met (aan,
overiets);oprichten,op touw zetten,
lanceren,stichten;te berde brengen,
opperen, opwerpen (v. kwestie, bezwaren enz.);(doen)losgaan,-springen (v.plank enz.);storten fook:i
ntobulk);zieookstarting;toget-ed,
ook: een begin m aken; - afresh,
opnieuw beginnen; the plant will operating in Xay,de installatie kom t
in Aleiin Nverking;- business, zaken

(een zaak)beginnen;- abusiness,een
z.beginnen (openen);- life as a ...,
zijnloopbaanb.als...;- anewspaper,
een courant oprichten;the plan has
heen -ed by,het plan gaat uit van;

zie ook m ovem ent, rum our znw.,
stapler,sorteerder(v.wolenz.);(pcrou#.)
wolhandelaar.
e.a.
starznw.,sterLookjig.j;ook = asterisk ca)
verbind., back, terugschrikken,
zzzfc.'
,-anise,steranijs'
,- stonw soort
deinzen (voor, from); - for, (op
saffier'
,ww.,met stertren)versieren;
reis)gaan naar,vertrekken naar;he
ook = asterisk ww.
has -ed for himself,hijis voor zichstarboard znw., stuurboord; f
z/f
,
c., het
zelf begonnen; - from, vertrekken
roer naar s.wenden.
van; (/ïg.) voortkomen uit; uitgaan
stareh znw-, zetmeel'
,stijfsel, - blue,
van
(punt,onderstelling,beginsel);to
- f
blauwsel'
, - gum, dextrine; - pastw
rom Oet.1,m etingang van 1 Oct.;
stijfsel,s.pap;- sugar,zetmeelsuiker'
,
in Lgemeenz.j,beginnen (te,to);- in
ww.,stijfselen,stijven;-ed,ook:stijf. business,een zaak beginnen;in een z.
stareher,stijfster'
,stijfmachine.
zetten;- olf,vertrekken;(doen)bestarehiness, zetm eelachtigheid, enz.,
ginnen, aan den gang m aken; - om
zie starchy.
beginnen (met, aan)* - on one's
starehy, zetmeelachtig; stijfselachtig'
, journey (voyage),dereisaanvaarden;
gesteven,stijf;(/ïg.)stijf,vormelijk. onde
- one
on a subjed,iemand overeen
stare, grote ogen opzetten,staren;zie
rwerp aan het praten brengen;

ook staring;- at,aanstaren'
,- in the

- work on,beginnen aan;- out,ver-

faee,in hetgezichtstaren Look jig.);

trekken;uitsteken; - out to ...(gcme
enz.j, beginnen te ...; - up,opspringen; opkom en, zich plotseling
voordoen (v. moeilijkheden enz.),
plotseling ontstaan, verrijzen;to -

bankruptey isstaring him in the faee,
het bankroet staat voor de deur.

staring,opzichtig,hel (v. kleuren);red,hqlrood.
stabl
rk,
stnf,strak;a - calm (scheepv-),
adstilte; - nonsense, klinkklare

with, om te beginnen; he has no
rightto keep the goods,to - with,om

onzin.
te b.heefthi
jgeen recht,de goederen onder zich te houden;a sum to
starling,paalgording,stroom-,ijsbreker
with,een SolI1Om m ede te b.
(aan brug).
starry, sterren...;stervormig.
b)znw.,(het) opspringen,enz.,zie J,
1);
start c1)ww.
sprong,ruk;schrik;begin; aanloop;
, (oplspringen,(Oplschrikken,ontstellen;aanvangen,beginnen
afvaart, -rit, vertrek; begin, plaats
(met, ...ing, on); op weg gaan,
van
(sein tot) vertrek;voorsprong;
a false -, een verkeerd begin;to get
vertrekken, afrijden, -varen; beginnen te lopen, aanslaan, -zetten (v.
(have) the - of (a long - of), (ver)
motorenz.);doen ...:aan het mavôör zijn, een (groten) voorsprong
ken; (doen) opschmkken; aan den
verkrijgen (hebben) op; to give a

starter
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state

- of affairs (things), staat (
person a - (in lifel, iemand in den
stand)
zadel helpen; to give a - to, in
van zaken, (algemene) toestand;in
beweging (aan den gang) brengen
t
he present- ofaffatrs,bijden huidigen s. vafl zaken, zoals de zaken
(/fg.);the - theyhaveas...,devoor;
t
o
t
hans
s
t
a
an;
zi
e
o
o
k
council,health,
sprong welken zij hebben als
m akea -,beginnen,een begin m aken
market c1), mind c1), minister 1,
repair 11 znw-,e.a.
(met,with);to make a fr
esh zie
c1);atthe-,in hetbegin;from the # b4 adj-, staatts)..., rijks...;staatsie-.-,
van hetb.af;rightlrom the reeds
ga1a...;zie verder #).
dadelijk,van het b. (meet) af aan; c)ffzfJJ.,aan-,opgeven,opgavedoenvan,
from - to linish,van b.toteind,va.n
(verlmelden,vaststellen,constateren,
beweren;verklaren,te kennen geven,
A totZ;zieook order ca).
uiteenzetten;asregards...,we would
starter,wie(wat)ietsop touw zet,aan
den gang brengtenz.,vgl.start c1).
- ...,watbetreft...,merkenwijop...;
starting,vertrek,afvaart,-rit;aanvang,
the M anagem ent -s..., de Directie
begin'
,at-,bijden aanvang,aldadedeeltmede...;(as)-dbelow (atfoot),
lijk; - eoek, aanzetkraan; - gear,
(als)onderstaand,hierondervermeld;
a.
w erk, -inrichting, starter'
, - m aehine, a.m achine; - platform,perron
van vertrek'
.- point. punt van ver-

trek;(jig.)p.vaq uitgang,uitgangspunt; - priee, openingskoers; inzet
(op veiling); - resistanee. aanloop-

weerstand.

startleww.,doen schrikken (ontstellen);
(Onaangenaam) verrassen, doen Gpki
jken, verbazen; startling, verras-

ean be -d, ...valt te constateren;
applieations stating age, ete., sollici...

taties met vermelding van leeftijd
enz.;thepriee-d,deopgegeven prijs;
a -d sum ,een vastgesteldesom ;at-d
times,op vaste (bepaalde)uren;ona
-t
l day, op een bepaalden (overeengekomen)dag;we -d thecasetohim,
W jJ
* zetten hem de zaak uiteen'
,the
lim it -d to uS, de OnS Opgegeven
lirniet; zfc ook account h1), average

send,opzienbarend,verbluffend,ontstellend; znw., schrik, ontsteltenis,
IIc),e.a.
schok.
d4samenst.,- affair,staats-,regeringszaak; - aid, s.shulp, -steun, inz-'
.
startler (gemeenz.j,opzienbarend (ont-

stellend) iets.

starvation znw.,uit-,verhongçring;gebrek; adJ'., honger...; prices, ruï-

neuzeprijzen;-wagets),hongerloon.
starve, honger (doen) lijden, van h.
(gebrek) (doen) omkomen, uithongeren fookl - out); gebrek (doen)
lijden Look jig.j; - the market, te
weinig aanvoeren;- a eom petitorout
by eutting priees, een concurrent er

uitwerken door prijsdrukking.
statec)znw,.,staat,toestand;stemming,
stand (v.markt,gewas enz.);staat;
rijk;staatsie,pracht,luister;phase,
stadium ; (soms) (banklstaat; - (o1
lifel,stand?rang;theStates(gemeenz.j,
de Vereenlgde Staten,zie ook unite;
-s General, Staten-Generaal;in > in

vol
lestaatsie;tolive in -,eengroten
staat voeren; to maintain m an
efficient -,goed onderhouden'
,in the
finished > ln afgewerkten toestand,
afgewerkt'
,...of-.,staatsie...,gala...;

rijkssubsidie'
, --aided, met s.shulp,
inz.'
.door het rijk gesubsidieerd; Bank,rijksbank'
l- cabin?luxehut'
,-

eontrol.s.scontrole,-toezlcht;-eraêt,
s.kunde; - Department lx
4?zzcr.l, +
Ministerie van Buitenlandse Zaken;
- di
reetory,s.salm anak;- insuranew

zie nationaladj.'
, -sman,s.sman; -

m anagem ent,s.sbeheer,regie;-sm anship, s.smans-, s.kundig beleid; m onopoly, s.sm onopolie; ook = m anagem ent; --owned, in het bezit

van den s., aan den s. (toelbe-

horend, in s.sbeheer; - property,
s.seigendom ; - railways, s.spoorwe-

gen; - regulation of wayes,output,
ete.,loon-,productieregellng enz.van
s.swege;-rights(Amer.),rechten van
elken afzonderlijien (Amer.)Staat;room,staatsiezaal'
,Lscheepv.)luxehut;
- serviee,s.sdienst;- subsidy (suhvention),rijkssubsidie;- supervisiom
zie N control;zie ook interference.

statellness
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statutory
stateliness, statig-, deftig-, grootsheid. stationery, SChriJ-f-, kantoorbehoeften;
stately, statig,deftig,groots.
Lands(Postlpapier; olfiee,
statem ent, opgave, vermelding, m ededrukkeril.
deling; verklarinq, bewering, uit- statist,zie statistician.
spraak, uiteenzettlng; bericht, ver- statisti
etal), statistisch;statisticalduesy
slag;aangifte;staat,lijst;borderel; statistiekrecht; statistieal reeords

(jur.)conclusie;to draw up a -,een
qtaat (verklaring enz.)opmaken;to
issue a -, een verklaring afgeven;to
make a - (on),een v.afleggen (omtrent); as per - at foot, volgçns
onderstaande opgave; - of affa*
lrs,
staat van baten en schuldenl - of
elaim (4efenee) (jur.),conclusle van
eis (antwoord); zie ook account h1),
dam age c),e.a.
statietal),statisch,evenwichts....
staties,statica,leer van hetevenwicht.
station c) znw., (standlplaats, post;
(spoorweglstation; (politielpost;
(plaats van) oponthoud; (edrou.#.)
stilstand;(#usfr.)veefokkerij;- (in
Iifel,stand,rang(indemaatschappij);
free (at, franeo) -,franco statlon;
arrival(forwardlng) -, s. van aankomst (afzending); terminal -,
eind-s.; to take up one's > zijn
(standlplaats innemen;atthe > op

(exhibits), statistiek,statistische geVORS
. statisticus.
staZI
tzs
tieiam
statisties, statistiekten).
statoscope, statoscoop.
sfatuary cdj., beeldhouwters)...; znw.,

(rate), buurtverkeerttarief); fJ,
fzz.,
stationneren,plaatsen.
bt samenst., - agent tdzzzcr.l, zie master'
,- ealendar,bord (opperron)

commercial adj., legal, social; -

het s.;to be kept at the -, - restante, s. restante; a m an of -, iem and van stand; --t,
0-- traffie

m et vertrekuren; - derk, stationsbeam bte;- exit,s.suitgang;- house

(dmcr.), politiepost'
, ook: (plattelandsl-s.; - master,s.schef.
stationariness, (hrt) stationnair enz.
blijven,zie statzonary.
stationary,stationnair Looktechn.j,stilstaand; op gelijke hoogte blijvqnd,
vast,stabiel;to remain > op gelljke
hoogte(hetzelfdeniveau,peil)blijven
(v.prijzen enz.).
stationer, handelaar (winkelier) in
schrijf-,kantoorbehoeftep;-'!(shop),
handelin (winkelvan)schrilf-,kantoorbehoeften; -s' Company? boekverkopersgilde; -s' Hall, glldehuis
der boekverkopers; entered at -s'

Hall Iveroud., pddr 1911), auteursrecht verzekerd.

beeldhouwkunst;
beeldhouwer.

beeldhouwwerk;

s
ta
tue
uet,te(s
anedl
qe
eld.
st
at
st
be
ld
le.
stature, lengte,statuur, grootte, (
/fg.)
form aat.

status, staat (van zaken), toestand,
stand; (maatschappelijke,financiële,
rechts-lpositie,rang,standitfinaneial)
-, financiële poiitie;the - of one's

aeeount, de stand van iem ands rekening;the - in the Company ofthetwo
gentlem en who have signe; on its
behalf, de positie welke de twee

heren die voordeMaatschappijhebben getekend bijhaarinnemen;we
are notposted regarding the - of the
order, het is ons onbekend, hoe het
m et deze bestelling staat; zie ook

inquiry, informatie naar iem ands
soliditeit;- inquiry offiee,inform atiebureau.
statutable, ziestatutory.
statute, Nvet,verordening,statuut; -s,

statuten (v.vereniging,genootschap);
regulated (recognized,abolished) hy
-,bijde wetgerçgeld (erkend,afgeschaft); - ofIimitations, vrrjaringsrecht, wet op de schuldvenaring;a
elaim barred hy the - oflimitations,a

barredelaim,een verjaarde vordering;toheharredbyqallunder)theof limitations, to be (beeome) -ba
rred, verjaren, verjaard zijn; Book, Staatsblad;to plaee on the - -

Book,in hetS.opnem en,ook:totwet
verheffen; - lam het geschreven
recht;zie ook mile en plead.

statutory, wetts)..., wettelijk (voorgeschreven);statutair,volgens de statuten;-hooks,wettelijkvoorgeschre-

etauneh
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steady

ven (vennootschapslboeken; - dee- b4znm.,verblijf,oponthoud;opschorlaration,wettelijke verklaring (i.p.v. ting, uitstel; tegenhouding, stuiting
eqd);ook = affidavit;- List,Zwarte
Look J'
ur.),stilstand;ook = staying
Lljst (in oorlogstijd);- meetlng,(w. power;to makea(long) -inLondom
voorgeschreven)eerste algemenever(lang)in L.verbli
jven;toputa - om
gadering na oprichting der vennoottegengaan;hewasthere on a short -,
schap; land taken under - powers,
hijverbleefdaar(slechts)kortentijd;
onteigend land; - re6ulations, w .e
zie oo/t execution.
bepalingen (voorschrifte
'n);- reserve stay 11 œœ.,schoren,schragen,stutten,
fund, statutaire reserve; zie ook
steunen (ook /ïg.;ook: - up); vercompany bj en writing-off.
ankeren;znw.,stut,steun (ook jig.j;
gtauneh.sterk,hecht;trouw ,beproefd,
(pair o1) -s, korset; - bar (ro4),
loyaat;water-,luchtdicht.
steunbalk, -stang; - bolt, anker-,
staveznw.,duig;(#ïc!.)sport(v.ladder); steunbout; - lacw korsetveter; -woody klap-, vathout; f
zzœ.,duigen
m aker, korsettenm aker; - tuhe,
zetten in,in elkanderzetten (v.vat); steunpijp (in stoomketel).
in d.n slaan (doen vallen),indrukken stay III (scheepv.jznw.,stag;to he (be
(v.vat,kist) (gdœ.: - in);een gat
hove) in -s, overstag gaan;to miss
makenin(vat,boot)(gdœ.- in);- off,
(lose) -s,in dewending weigeren;to
afwenden,-weren,opschorten; - olf
eom e aboutin -% op denwind kom en;
to ut ixl -s, overstag werpen;
the evilday (bankruptey,ete.), den
kwaden dag (bankroet enz.) aflashm g, hartbindsel; -sail, stagzeil;
wenden.
- t
aekle, sloepstalie; œœ., overstag
stay Ic!)ww.,blijven,toeven,dralen;
wer
pen (gaan).
verbligven, vertoeven, l
ogeren (blJ, stayless 1, niet te stuiten; niet stils
t
aa
nd,steeds veranderend.
with; in een hote
sl
t,
uit
ae
tn aLn
ookho
jur
tel
.);
tegen-,Ophouden,
s
t
a
yl
e
s
s II,zonder steun (ook jig.).
doen ophouden, tot staan brengen; stead,in his -,in zijn plaats;to stand
opschorten;to eome to -, blijven, one in good -,iem and goed tp stade
zich een blijvendeplaatsverzekeren,
(tepas)komen;otherbooksmightbe
zich inburgeren;thefine weather has
sent in their -, in plaats daarvan
zouden andere boeken kunnen gecome to > het mooie weder bli
jft
bestendig'
, - elosed, ete. (#zr
lcr.), zonden worden;zie ook instead.
gesloten enz.bli
jven;- put txd.
rzzcr.l, steadfast, vast, onwrikbaar, standop zijn plaats blijven'
vastig, trouw.
,
the
night,'snachtsbli
jven;-one'shand, steadfastness,standvastigheid,enz.,zie
zich terughouden, voorlopig niets
steadfast.
doen; - the proeeedings, het proces steadiness?vas
theid,enz.,zie teadyadj.
(devervolgipg)staken;the Pourt -e4 steady ak.,vasttstaand); ss
tabiel fook
the proeeedings, de rechtbank gescheepv.), bestendig, vast Look V.
lastte,de v.te staken;zie ook alarm
prijzen, markt), gestadig, geregeld,
znw.en shape b);-ing power, uitconstant, gelijkmatig; standvastig
houdingsverm ogen.
fook jig.en v.markt),prijshoudend;

ca) verbind., - away, wegblijven:niet
ver
schijnen;- behjnd,achterblljven;
- f
or an aXSWBP,op antwoord w acht
en;-for(to)dœner?blijven dineren;
in,binnen-,thuisblljven'
,--in strike,
staking waarbij de arbeiders de
fabriek bezet houden, bezettingsstaking'
, om aanblijven (in ambt
enz.); - out, uitbli
jven'
,blijven tot
heteindevan;langerb.dan;- up,opblijven;- with,bll
jvenbij,zieookcz).

kalm,bezadigd,solide,degelijk Look:
--yoing);priees remain - at ...,de
Prlgzen handhaven zich op ...; a zmprovement,een gestadige verbetering; to assum e steadily greater
proportions, steeds grotere afmetin.trouw aan
gen aannem en;- to,ook.

(beginselenz.);zngz.,steuntsel);bril
(v.*draaibank);ww.,vastheid geven
aan , vast (
bestendig, stabiel enz.)
m aken (
worden) Look jig.j;steunen;

8i0
steel
steak
s.kanaal; - power,s.kracht,-verm okalm eren, tot bedaren brengen (
kogen; - pressure, s.druk; - pum p,
men) (ook: - down); - the helm
s.pom p;- pum ping station,s.gem aal;
Lscheepv.j,het roer rechthouden.

steak,1ap (vlees);(vislmoot.
--raising,s.opwekking (-opwekkend);
steal, stelen (
--roll,metde s-walswalsen'
,- roller,
trans.en intrans-t, wegs
.wals; - room, s.ruimte; -ship, s.nemen, ontvreem den; - away (in,
schip; -ship agent, scheepsagent;
out),weg-tbinnen-,naarbuiten)slui-ship eom munieation,s.vaartverbinpen; - away (on)? zich ongemerkt
voortspoeden (v.tljd);- from,ontding;-ship eompany,s.boot-tvaart-)
stelen;- (uplon (/fg.),bekruipen;zie
maatschappij;-ship service, s.bootook m arch l znw.
dienst; - tenëer, s-aviso; --tight,
stealth: hy -, tersluiks: steelsgewi
jze. s.dicht; - tram, s.tram ; - trialts),
stealthm esw heimelijkheld.
(
het) proefstomen; - tube, s.buis;
tup s.sleepboot; - valve, s.klep,
stealthy, heimelijk, sluiks; stealthily,
zie by stealth.
schuzf; - whistle, s.fluit; - wineh,
ier'--workedpress,s.pers;- yaeht,
steam c)znw.,stoom ,damp,wasem ; s.l
'
J
acht.
(gerzzccnz.)fut;-s,zie-'coal;(at)full stes.
am er, stoom boot, -schip; s.koker;
-,
me
t
vol
l
e
n
s
t
o
om
(
vo
l
l
e
kr
ac
ht
)
;
to have - on,s.op hebben;to put on
s.ketel, -brandspuit enz.; (clg.) s.opwekker; line (serviee) of -s, (getup)-,s.maken;toputon(getup)
line, s.
vaartlijn,s.bootdienst;dired
mo
r
e
,
me
e
r
s
.
g
e
v
e
n;
(
/
#.
)
e
r
(
me
e
r
)
vaart achterzetten; to raise -,s.op-s to, directe s.
bootverbinding m et;
wekken;under> with - up,onders.;
by -,perschip (s.boot),perscheeps(
<7f
J7., Stom en, dam pen, Wasem en;
gelegenheid;- eommunication (servstomen (v. schip); uitstomen; deiee),zie steamship.
stomend,enz.,zie steam c)
catlisleren (v.laken);(gaar)stomen; steaming,
boven s.losweken;zie ook steaming;
ds,
sltome
ende
WW.* - goo
to
sel
on nde
- te(
rz
mei
sl
, s.d)
goederen;
- ahead (away) (gemeenz.j,met s.
w erken, er vaart achterzetten; verkopen.
down (up)theriver,derivieraf-(op-) steam y,volstoom ,dam pend,stoom ...,
-

.

stom en;- into,binnenstom en;- up,
dam p..., dam pig.
opstomen;ook.
. S.raaken.
stearie, stearine...; - acid,s.zuur.
stearine; ook
stearic acid;
bjv
erbind.,-barge,stoombarge;-hoat, ste-aricn,
s.boot;- boiler,s.ketel;- BoilerAet,
andle, s.kaars; - piteh, rubberurrogaat als isoleerm iddel.
s.wet;- box (chest), s.tschuiflkast; stesar
inery, stearinebereiding.
- eartzlzncr.l,spoorrijtuig;-eoal,s.-,
scheeps-, industrie-, korte-vlam -ko- steatite, speksteen;steatiet,zeepsteen.
len; - eoil, s.slang; - eonsumption. steelc)znw.,staalçook jig.);wetstaal;
s.verbruik;- crane,s.kraan;- dom e,
balein (v. korset enz.); ''SteelsM,
s.dom ; - dredger, s.baggerm olen;
gewone aandelen U nited States Steel
- - dri
ven,doors.gedreven;- enginw
Corp.; adj.,stalen, van staal;œœ.,
s.m achine, -werktuig; s.brandspuit;
stalen fook jig.4, verstalen, hard
- gauge, m anometer; - ham m er,
maken,(verlharden (tegen.against).
s.hamer;--heat,znw.,warm te vereist b)samenst.,-bill
ets,zie- ingots;--blue,
om s.te m aken uitw ater van 00 C.;
our
s-ble
auw
d, ; --elad
erd; eol* , gepants
s-verwarm ing; œf
J7., door s. verwars.kleurig,-grijs;- engraving,
s.gravure;hetgraveren op s.;--lace
men- - jacket, s.mantel; - jet, s.straal;- launeh,s.barkas;- laundry,
L
drukk.),verstalen;-filings,s.vijlsel;
- f
orgw zie - works;- goods, zie'w
s.
w asinrichting; - line, s.leiding; ware; --headetl, m et stalen punt
m ill,s.fabriek;- navigatiom s.vaart;
- navigation company,zieNship com (knop);- ingots,blok-s.,s.in blokken; - m anulaeturer, s.fabrikant; pany;- paeketeompany,paketYaartplate, s.plaat;--plated, m et s.beslamaatschappij' - pipe,s.pijp;- piston,s.zuiger;-plough,s.ploeg;-port,
gen;gepantserd'
,--strong,ijzersterk;

steelify
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step

gteeve 11 Lscheepv.j znw., boom om

lading te stuwen; ww., daarm ede
wire rope, s.draadkabel; -work, s.stuwen.
werk'
, - works, s.fabriek; -yard,
unster.
stellatetd),stervormig (geplaatstenz.),
gestraald.
steelify, tot staal m aken.
steeliness, staalachtigheid, enZ.y zie stem Iznw.,stam;stengel;steelL
ookv.
steely.
pijp,.glas enz.); buis (v. thermogteely, staalachtig, staalblank, hard,
meter);stam,geslacht;Ldrukk.)neerhaal;- ginger,stemgem ber;çfzf
zJ.,van
stalen fook jig.),staal..
..
gteening,steenbekleding van put.
de stelen enz.ontdoen;strippen (v.

tabak); - from (out of) tWzzzer.l,
gteep Ic#j.,steil;fgemeenz.jbuitensporig hoog (v.prijs);fgemeenz.)ongelo- stammen (voortkomen)ult.
felijk,kras;- curve,steilverlopende ste-m 11 Lscheepv.j, boeg, voorsteven;
to
met de v.s tegen elkander;
kromm e; zrzœ., steilte, steile helling.
to stern, van voort-) tot
steep 11 fcfc.,(onder-,inldompelen,in- from
achtertsteven).
dopen; (laten) (doorlweken, laten
m 111,stuiten,tegenhoudenLookjig.j;
doortrèkken, -dringen (van, in); stewe
erstaan,het hoofd bieden aan,oproten,logen;-ed im ook gedomqeld
tornen tegen; - the tide Lscheepv.),
in;doorkneed in;znw.,(onder-,:n)dompeling enz.;bad,loog;strem sel;
doodstroom zeilen; (/fg.)tegen den
vlasrootplaats;in -, in de week.
stroom oproeien;- thetideof (/ïg.),
optornen tegen.
steepen,steilter)worden (maken); (gdmeenz.j,-(up),opdrijven (v.prijzen). stem IV Lkolenh.j,(aannemqn)een schip
steeper,week-,loogkuip.
binnen een bepaaldentigd (te)laden,
tot dat doel llgplaats bespreken of
stedi
epl
e
,
(
s
pi
t
s
e
)
t
o
r
e
n;
-j
ae
k,
wer
kman
e torens,fabrieksschoorstenen enz.
repareert.
dJ'.
steepness,steilte,vgl. steep l J,
steepy, (nogal)steil.

steer1,jonge stier (os),var.
steerII,sturen (v.schip,voertuigenz.),
richten; çintrans.) sturen; koersen,
stevenen,varen;sturen:naarhetroer
luisteren;zie ook steerlng en steersm an; - proper course, koers sturen;

hetween ...,doorzeilen tussen (/fg.);
(one'scourse) lor,stevenen (koers
zetten) naar; - to, sturen (leiden)
naar Ljig.j;zieook clear ca).
steerable, bestuurbaar.
steerage,(het)sturen (zc!#.);stuurmans-

kunst; tussendek; - passenger, tussendekspassagier; - way, voldoende

gan/om naarhetroerteluisteren;to

have - way, stuur hebben.
steerer, wie stuurt.
steering, - chain,stuurketting;- gear,
s.inrichting,-toestel;- handle,stuur;
- t
aekle, s.talie; - wheel,s.rad.
steersm an,stuurm an,roerganger;-ship,

stuurtmanslkunst.
stveve I Lscheepv.) ff
lçç'
., (doen) hellen
(v.d.boegspriet);znw.,helling (v.d.
boegspriet).

geven.
steneh, stank.
stenehy, stinkend.
steneil znw., stencil; schabloon, m al

Look:- plate);- eopy,stencilafdruk,
gestencild exemplaar;- lever,s.knop,
lintafzetting Lschrl
jjmach.j;w?f
zz.,stencillen; m et een schabloon m erken
(verven).
steno, -ehrom y, stenochromie:het tegelijk drukken van al de kleuren;
-graph,kortschriftletter;stenogram ;
snelschrijfmachine; -grapher,stenograaf; -graphietally), stenografisch,
in kortschrift; -graphist (zd!#.),zie
stenographer; -graphy, stenografie,
kortschrift; --typist, stenotypistle).
step c)ww.,stappen,treden;Lscheepv.j
vastzetten,sporen (v.mast);- aside,
terzijdetreden,opzijgaan;(/fg.)zich
terugtrekken (ten gunste van anderen);ern misstap begaan; - baeky
a
chterulttreden,teruggaan (ookJfg.);
between (/fg.),tussenbeide komen,
komen tussen; - in, binnengaan,
treden;(/ïg.)tussenbeidekomen,zich
in de zaak m engen, optreden, ingrijpen;- into an estate,ete.,in het
-

bezit treden van een nalatenschap

stereo
8i2
enz.; -ping stone,steen in beek enr.

om op te stappen;fjig.jmiddel(om
voorult te kom en of een doel te
bereiken),eerstestap,ladder;tohea
(the) -ping stone to ..., den weg
banen tot ....
bj znw.,stap,schrede (ook jig.4,tred;
voetstap; trede, sport, treeplank;
Lscheepv.t spoor (v.mast); -s, ook:
stoep;(pair,setof) -s,ziex.ladder;
(to make a) false -, (een) misstap
(doen);to keep - with,zie pace;to
take (the necessary) -s, (de nodige)
stappen doen, m aatregelen nem en
(tot,towards);to take legal-s,gerechtelijke s.n doen (m.n nemen);by -,stap voors.Look jig.j;tofollow
(walk,tread)inaperson's-s,iemands
voetstappen (voetspoor)drukken;to
be *
:n -with (/ïg.),harmoniëren met;
a - forward,een schrede voorw aarts,
2en staq vooruit (ook jig.j; a m the nght (wrong) dlediom een
S. in de goede (verkeerde) richting; another
toAvards @*@; een S.
verder naar (
tot)...;a - towards the
fulfilmentofthisobjed is...,een s.in

-

ste:F
typed phrases, s.tiepe uitdrukkin-

ge
n; -typer (-typist), s.typeur;
typietally),s.typisch;-typy,s.typie.
sterile, onvruchtbaar Look jig., v. poging,onderhandelingen enz.);dor(v.
stijlenz.);ook = sterilized.
sterility, onvruchtbaarheid, enz., zie
sterile;steriliteit.
sterilization,onvruchtbaarm aking,enz.,
zie sterilize,sterilisatie.
sterilize, onvruchtbaar m aken;uitm er-

gelen (3r.land);steriliseren (v.melk
enz.);-d,steriel,bacteriënvrij.
sterilizer, sterilisator.
sterlet,sterlet (soort steur).
sterling,sterling,Engel
scourant (geld),
zieook pound 11'
,(
/ïg.)echt,degelijk,
zuiver;voortreffelijk,prima;in terms
ol -, in Engels geld uitgedrukt; aeeount, pondenrekening; - bonds,

(buitenlandse) obligaties betaalbaar
in E.geld;-holdingts),pondenbezit;
- money (silver,gold),standaardgeld
(-zilver, -goud); of - quality, van
prima (voortreffelijke) kwaliteit; reputation (merit),uitstekende(voortreffelijke)naam (verdienste).
deze richting is...; a long - towards stern 1, ernstig,streng,hardt
vochtig),
success, een grote s. nader tot het
succes;zie ook flight en retrace.

bars;to resist-ly,krachtigweerstand
bieden aan;- necessity,harde nood-

s.tiep;-typed m ethod,sleurm ethode;

m atige oesterbank.

r)samenst.,- bearing, (taatslpot,mezakelijkheid.
taal; -brother, -father, ete., stief- stern 11 (
scheepv.j,achtersteven,-schip,
broeder,-vaderenz.;-cleat(scheepv.j, spiegel,hek;- om m et den achterstevalreepklam p;--eut stone,ge-trapte
ven naar voren; zie ook lay by; to
(edellsteen; --eutting, latslijpsel (v. m- ake a --board, deinzend wenden;
diamant);--down (-up)transformer,
last, achtertmeerltros; - frame,
verlagings-, verhogingstransform aheklwerk); - freight, achterlast;
tor; - grate, traprooster; - ladder,
-m ost, achterst; - post, roersteven;
- sheets,stuurstoel;- tube,schroefastraptladder,-leer);-mothertlyl,st-iefmoedertlijk) Look jig.j; - stonw
koker; -wardts), naar (aan) den
achtersteven; --way, achterwaartse
(stenen)drempel.
gtereo, (gemeenz.j, zie Ntype zzzfc.; be
we
ng;
oer
dei
nzgi
en,
act
ht
the
vaar
t n) --way,
gui
at
r (gai
-ehemistry, stereochem ie; -graphy,
beginnen te
s.gr
s.
m aphi
etriee;; -m eter, s-meter; -m etry,
krijgen; - wheeler, hekwiel:tomer.
-scope, s.scoop; -seopie sternness, ernst,enz.,zie stern 1.
(-aIly), s.scopisch; -scopie pieture stet (op drukproejj,blijft!,herstell
(view),s.scopisch beeld;-typw znw., stevedore znw., stuwadoor, scheepss
.tiepplaat, vaste drukvorm Look: stuwer; ww., stuw en; stevedonng
typeplate);fjig.j,zieNtyped,-type
eharges (staff), stuwadoorskosten
bloek, cliché; -type eop: (edition),
(-personeel).
s.tiepuitgave; -type printm g, s.tiep- stew 1,stoven,smoren L
ook intrans.j;druk;œœ.,s.typeren;(/fg.)s.tiep ma- pan (pot)!stoofpan;-ingpear,s.peer.
ken,een vasten vorm geven; -typed, stew II, vlsvi
jver, -reservoir; kunst-

gteward
8i3
stiffen
steAvard, rentm eester, beheerder'
$ hof(higher wages, ete.),volhouden,om
naeester (
aan boord;ook:ship s .).
, beterte) voorwaarden (loon enz.)te
kunnen bedingen; - to,vasthouden
(ordelcommissaris.

stewardess, hofmeesteres (aan boord);
rentmeçsteres.

stewardship, rentm eesterschap, enz.,
vgl. steward.

stiekIznw.,stok;staak;pijp (lak,kanrel
enz.);reep (chocolade enz.);staafle,
stift (scheerzeep e.d.);zethaak;blaker;Lscheepv.jmast,ra;to go to -s
(and staves)!naarden kelder(op de
fles)gaan;zTeook cleaveen end cy);
ww., stokken (staken) zetten blj;
Ldrukk.jin den zethaak zetten;
stiek11c.),steken,insteken;doorsteken;
besteken,-zetten (met,with); vaststeken, -maken; (op-, aan-,vastlplakken (aan,to); Lgemeenz.j vastzetten;steken,zetten,stoppenèblijven steken (hangen enz.),vastzltten,
nietverderkunnen fook:- fasten to
getstuck;ook/ïg.),(vastlkleven (aan,
to); klemmen (v. deur enz.); hokken; beklijven, bijblijven; - it Lgeme
enz.j, volhouden;het uithouden;
fast,wie(wat)blijft steken (vastzitten), het blijven steken (b.v.in
modder)4 -ing plaee (point),punt
waarop lets bli
jft steken (inz.jig.j,
hoogtepunt;-ing plaster,liechtpleister.
h) verbind., at nothing, voor niets
staan (terugdeinzen); --at-nothing,
vo
ornietsstaande (terugdeinzende);
- at one's worktzie N to;- by one,
iemandtrouw blljven;- down,dichtplakken;- in,inplakken'
,zetten in,
lnlassen, -voegen enz.; som e of the
money will - i.
n (to) their fingers,
een deelvan hetgeld blijft aan hun
vingers (den stri
jkstok) hangen; in the muë in de modder blijven
steken; (/ïg.) bekrompen zijn, niet
met zijn tijd medegaan;it stuek on
his hands,hijbleefer(op de verkoping enz.)aan hangen; - it on (gdmeenz.),overvragen, afzetten;overdrijven;-out,(voorluitsteken (trans.
en intrans.j;in hetoogspringen;star
op zijn stuk blijven staan;- itout,
zie ow it (c); - (one) out that ...
(gemeenz.) (tegen iemand) volhou-

aan; zich houden aan;blijven bij;
trouw blijven aan, aanhangen; to the (one's) point, voet bij stuk
houden
(op zijn stuk blijven staan);
to one's priee, zich aan zijn prijs
houden;- to one's promise (word),
(zich aan) zijn belofte (woord) houden;- to one's suhjeet,bijzijn onderwerp blijven; - (elose) to one's
work, (onafgebroksn) bij zijn werk
blijven;zie ook - 1n,last 1,e.a.;together,aan elkander (blijven)hangen;aaneenplakken;- up,opzetten,
rechtop zetten (staan);aanplakken;
thatwill-him up (gemeenz.j,daarzal
hij van staan kijken;- up for, opkomen (het opnemen) voor; --up,
staand (v.boord enz.);- with,aanopschepen met;to6etstue
kS
me
n,
ij
wi
threa
n artiele,aan een artlkelbl
ven hangen.

nkeldochter:
stieker, (aanlplakker; wi
;- to,wie zich
onverkoopbaarartikel
houdt aan enz.,vgl.stick to.
stiekiness,kleverigheid,enz-,zie sticky.

stiekle (zc!#.),bezwaren (scrupules)maken, aarzelen, weifelen; - for, opkomen (ijveren)voor;zieookstickler.
stiekler,tobea(great)-for,eenijveraar
(hardnekkig voorstander) zi
jn voor
(van); erg gesteld zijn op,hechten
aan (etiquette enz.).
stieky? kleverig,plakkerig,taai; Ljig.)
taal,moeilijk,lastig.
stiff adj., stijf: stevig, strak, stram ,
stroef Look /zg.);onbuigzaam,hardnekkig;vastberaden;lastig,moeilijk,
ZWaar (V.OnderWerp,examen enZ.);
zwaar,taai(v.grond);Lscheepv.jsti
jf,
vastliggend;vast,stijf,prijshoudend
(v.markt);- andstark,stijfenstrak;
- paint, zie paste qaint; - priee
(figure), flinke (stevlge) prijs; -neeked, halsstarrig;znw.Lgemeenz.j,
(handelslpapier,wlsselenz.
stilfen,stijven (metstijfsrl),stijfmaken
(worden),(doen)verstljven;versterken,meer vastheid geven (krijgen)
Look jig.j;omhooggaan,oplopen (v.
prijzen,markt);-ing,ook:appretuur;
den, dat...; - out for better term s
llnnen,gaas (om te stijven); -ing

stifle
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stipulate
stimulator,wie(wat)prikkelt,aanspoort
enz., vgl. stim ulate'
, opwekkend
m iddel.
stimulus tr/zfl.:stimuli),stim ulus,prik-

orderts) fscheepv.), ballastpermissie.
stille,(verlstikken,smoren,onderdrukken,blussen (
ook fig.).
.
stW ness,stijfheid,enz.,ziestiffak .
kel,aansporing (tot,to), spoorslag;
stigma, brandmerk (ook jig-j; (/fg.)
stim ulans; this might prove a - to
(schandlvlek.
rade,hierdoorzou dehandelwe1eens
stigmatize,brandmerken (ook /ïg.;als, t
kunnen opleven.
as),schandvlekken.
sting ww, steken (ook jig-j, (pijnlijk)
stile 1,opstap (bi
jhek enz.).
treffen, pijn doen,grieven; knagen
stile II,(dqurlstijl;stut.
(v. geweten); (Amer.,gemeenz.j afstiletto, prlem (voor het maken van
z
etten;-(inlto,prikkelen (aanzetten)
oo
gj
e
s
e
.
d.
)
.
tot;znw.,angel,stekel,prikkel;steek
still I znm., distilleerketel, -toestel; head, helm van d.kolf; - room , d.(ook jig.), (het) pijnlijke; knaging,
kam er; provisiekamer; (
wroeging.
soms) œœ.,
distilleren.
sting-hull(-f1sh).pieterman.
still 11 adj. stil; rustig, kalm ; niet- stinger,stekel,angel;(gemeenz.jgevoebruisend (lige klap,bijtend (scherp)antwoord,
schuimend),niet-mousserend; life, stilleven; - water, s.scherpe zet,scherge koude.
staand water;- watersrun deep,s.e stinginess,vrekkigheld,enz.,ziestingy.
wateren hebben diepe gronden; -- stingy, vrekkig,schriel,schraal, karlg
,of).
borm doodgeboren fook /fg.);znw., stie(met
lJ7flz'*) st
er.
y)
zie stillness;fzzfc.,stillen,(doen) beinken (naar, of);toenz
daren, tot bedaren brengen, kaling fish,zijneigen waar(zaak
afkam m en; > stone, stinksteen; m eren.
-ing) wood,s.hout;znw.,stank.
still111,nog altijd (steeds),nog,altijd sti(
ntww.,beperken,bekrim pen,beknib(nog);(maar) toch; (veroud.) steeds
belen, krap houden (in, im of);
(weder);the houseis sure to find a
karig zijn met, karig toemeten;
buye
r
,
het
hui
s
z
a
l
t
o
c
h
(
no
g)
we
l
een kopervinden;- thereisno reason
(veroud.) staken,ophouden metg (oneself), zich bekrimpen (op, m );
to fear...,toch (echter) bestaat er
geen reden te vrezen...; .*' hetter

(worse),better (worse) -,nog brter
(erger);- not,nog altijd (maar)nlet;

- oneselfof,zich ontzeggen;with no
-ed hand, m et m ilde hand,op onbe-

krompen wijze;- neithertroublenor

the m atteris - not quite dear to us,
de zaak is ons nog steeds niet geheel

expense,m oeite noch kosten ontzien;
znw., beperking, bekrim ping enz.;

duidelijk.

(veroud.) toebedeelde (vaste) portie
(maat enz.),taak;without -,onbe-

stillagw stellage,schraag.
stillness,stilte,rust,kalm te.

krom pen,m et royale hand.

stilt, stelt;on -s,-ed (/ïg.),hoogdra- stintless, onbeperkt,royaal.
vend.
stilltedness,hoogdravendheid.

Stiltom - (cheese),Stiltonse kaas.

stipend, wedde,bezoldiging.
stipend ary adJ'., bezoldigd; znw., b.

ambtenaar, bezoldigde; - (magie-

stim ulantadJ'.,prikkelend,opwekkend;
trate), b.politierechter.
znw.,prikkel,opwekking,stim ulans; stipple ww., stippelen,puntéren; znw.,
stippeling, puntéring; stippel-, pun-s,ooklopwekkende genotm iddelen,
teerwerk; - graver, punteernaald.
alcoholische dranken.
stimulatw prikkelend werken op,prik- stl-ppler, punteerder; punteerpenseel,
naald.
kelen,aansporen, aanzetten, anlm estipulatw bedingen,bepalen,vaststellen,
ren, stimuleren, bevorderen.
stipuleren,overeenkom en,conditionstim ulation, aansporing, enz., zie
neren;- a price,een prijs bepalen
stim ulate; prikkel.
stim ulativw prikkelend, opwekkend,
(bedingen); - #or, bedingen, stipuleren; the eontraet -s for the use
aanzettend (tot,of).

slpulation
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stoek

of ..., het contractschrijft het ge- stitehing,- awl,hechtpriem ;- m aehinw
late;bepaling, beding, voorwaarde.

hecht-, brocheerm achine; - needle,
hecht-, boekbindersnaid, stram iennaald; - papen stramienpapier'
,-

naaien.

deren-v., voorradlge goederen; to

bruik van
voor.
stipulation, vaststelling,enz.,ziestipustipulator, bedlnger, bepaler, enz., zie
stipulate.

silk,stik-,naaizljde.
stlve, meelstof (in maalderij).
stirc)ww.,(zich)bewqgen,in beweging stiver (gemeenz.j,stuiver'
,nota -,geen
stuiver (cent).
brengen (komen, zljn); (zich)(verl- stoa
t, hermeli
roeren; (omlroeren,roeren (porren)
jn.
k 1, stanA,stok; steel, stok; blok;
in,opporren,oppoken (v.vuur);(/fg.) stoe
aanporren, -zetten, opwekken (tot, stam , geslacht, fam ilie, afkomst;
to, into); roeren, treffen: aandoen;
(ankerlstok; omslag,boor'
:voet (v.
aambeeld e.d.),
'(soupl
zich roeren,in de weer zljn;zie ook
boulllon (ook:
stirring; there isno news,ete.-ring,
soup );materieel;materiad,gronder is geen nieuws enz. (in omloop); stof (in verschillende stadia van bewithout-ringafinger(hand),zonder
werking);voorraad,zie11;effectlen),
een vingerteverroeren (
fondsten),zie lll;-s,helling,stapyl
e
e
n
hand
ui
t
testeken);hedidnot- in thematter,
(op scheepswerf); -s and dies, snnhijdeed niets (richttenietsuit);tobe
ijzer (van draadsnijblok);to eomeof
deeply -red by,zeergeroerd (getrofa good -, van goede familie zijn,
uit een goed ,,nest'' komen; to be
fen)zijn door,diep onderden indruk
zijn van;-up,(omlroeren;opporren; (put)on the-s,op stapel(dehelling)
(/fg.)aanporren,-zetten;in beroering
staan (zetten); on the -s? ookl ln
brengen; (op-, verlwekken; - up
aanbouw (v.schip);(/ïg.)ln bewerking; -fish,stokvls;- loek,grendeldiseontent (mutiny,strife, euriosity,
interest),ontevredenheid (oproer,on- slot; --still, stokstil.
enigheid, nieuwsgierigheid, belang- stoek H c1) znw., (
goederenlvoorraad,
stelling) ver-top-lwekken; --about
(voorradige) goederen, inventaris;
(adJ'
.j,bedrijvig.
veetstapel);dead -, onverkoopbare
b)znw.,beweging,opschudding,beroevoorraad;dode have;zie ook llIc);
ring (ooà: --up); beweging, geaniheavy -s, (zeer) grote v.n;live -,
meerdheid (ook v. d. markt en in
levende have,veetstapel); to build
zaken),drukte,bedrijvigheid; (het)
up -s,v.n vormen;to carry(keep)a
roeren,Porren 0nZ.,Vgl.J);to (IRIISB
-,een v.houden (hebben);to earry
large -s of ..., grote v.n ... houden
(ereate,make) a(great) -,(veel)opz
ien baren,(heelwat)sensatie ver(hebben); as long as the - Iasts,
wekken, opschudding veroorzaken.
till the - is exhausted, zie supV.
stirless (zeld.j,onbeweeglijk,roerloos.
Ply bj; to lay (take) ixl
stlps (jur.),stam,geslacht,stamvader. lnslaan (opdoen)@ to lay in a - of***#
stirrer, roerder; roerwerk, -toestel; r.een v. inslaan (
opdoen);totake-,
lepel, -spaan.
den inventarisopm aken,inventarisestirrinw bedrijvig, actief, roerig; op- ren;totake- of(/fg.),goed opnemen
wekkend, animerend'
, em otievol; (nagaan),bekijken;- of eattle,veestapel;a - ofgoods,een v.goederen;
times, veelbewogen tijden; --pole
(-rod,-stiek),roerstok.
- on hand (in trade), goederen-v.,
aanwezige v., inventaris; gereedstirrup, stijgbeugel; çscheepv.j springschappen;--in-trade,ook (/fg.):geespaa
r
d
;
l
e
at
he
r
(
s
t
r
a
p
),
s
t
i
j
gbe
uge
l
riem .
telijke uitrusting.
stiteh znw., steek'
, every - of sail ca) met voorz.,to deli
ver (execute an
(eanvas), alle zeilen'
, ww., stikken, order) from -, leveren (eenbestelhechten, naaien'
, brocheren; zie ook
ling uitvoeren) uitvoorraad;to be
stitching'
,- on,aannaaien,-zetten;in -,in v.zijn;ook:goedvoorzien zijn
(v.waren of geld)?
'goods in -,goe(on)to,vastnaaien aan;- up,dicht-

stoek

8i6

have
(keep) in -, in v. (magazijn)
hebben; to place in -, opslaan; to
draw on the -,den v.aanspreken,uit

v.putten;outof-,niet(meer)in v.,
uitverkocht;theartieleis(hasgonw
run) outof -,het artikelis uitverkocht;to beoutof- olan artielw een
artikeluitverkocht (nietmeer in v.)
hrbben;to run outol -,ook:door
ziln v.heenraken.

bjadj.,vast?stereotiep;afgezaagd;phrase,geljkte phrase;- sizes,courante m aten.
c)ww.,inslaan!opdoen (v.voorraad);
in v.(magazljn)hebben (nemen),er
op nahouden;bergen; (van v.,het
nodigeenz.)voorzzen;bezaaien (met
klaver,gras)iwedonot- thisartielw
wijhebben dit artikelniet (in v.);a
well--e; business,een goed gesorteerde zaak;these ehillroom swill- 400
eareasses, deze koelkam er kan i00
rom pen bergen.

d) samenst., - aceount, zie store
account, zie ook 111:);- book,zie
store book,zie ook 111:);- breedrr,
veefokker; - breeding, veefokkerlj,
het veefokken; - car, veew agen; dealer,veehandelaar,zieook111:);larm, veefokkerij; - farm er, veefokker,-boer;- feeding,vetweideri
j)
- keeper
, veehouder; ook = store
keeper;- man (.4uslr.),veehoeder;market, veemarkt, zie ook 111:);order,(grote)bestelling vooropslag;
- owner? veeboer, zie ook lllh);raiser?zTe - farm er;- zaising, zie breedlng;- room,magazijn;stalenka
mer
;monster-,pakkamer(inhotel);
- -t
aking, inventarisering; --taking
sale, inventariseringsuitverkoop, balansopruiming;zie ook interm ediate;

Stoek Exehange

''stock''gesplitst (in onderaandelen
uitgegeven of omgezet)worden; het
naoet steeds volgestort en op naam
zijnàvgl.share lIc);dead -, dood
kapltaal, zie ook IIc);debenture >
obllgatiekapitaal; full - (dmer.),
loo-dollar-aandelen;to hold -, effecten (staatsfondsen)bezitten;to take
no (large, llttle) - in Lgemeenz.oj
Amer.j,gesn (veel,weinig)vertrouwen (fiducle)stellen (hebben) in;in bank,bankkapitaal;zieookcapital
l#),defer, guarantee ww.,inscribe,
joint b),e.a.
b)samenst., account,effectenrekening;
kapitaalrekening; zie ook 11#); adventure, effectenspeculatie; - adventurer, e.speculant; - and share
Iedger,e.boek;- book,e.boek,zieook

11:);-broker,e.makelaar;-broke's
husiness (office), e.handel, -zaak,
kantoor; - hrokerage, agiotage; broking (business), e.-? fondsenhandel; - certificate,certlficaat van inschrijving (vanstaatsfondsen);ook=
sharecertificate;- eompany ta4rrzdr.:
- eorporation), zie Joint stock
company;- dealer,zie- jobber;zie
ook11#);-dividend (Xrzzdr.),dividend
in den vorm vanaandelen;-exehangw
zie ajzonderl.ar/.;-holder,effectenbe
zittçr; (Xzzlcr.), zie shareholder;
holdingts), e.bezit; lxrzzcr.l, zie
shareholdingts);-jobberye.handelaar,
hoekm an, agioteur, vgl. jobber; jobbing (jobhery), e.handel; beursspeculatie;(Wrzzdr.ookjmanipulaties
met effecten (aandelen); - list,zie
Stock Exchange; - m arket, e.*,
fondsenm arkt, zie ook 11#);- owner,
e.bezitter, zie ook 11:); - post
(21.mcr.),makelaarsstand(terbeurze);
-

tape,-tieker,zietapeznw.en ticker'
,
- yard (Amer.,dusfr.),veekamp.
rrant, zie share warrant;
stoek III q),fondsten),effectten) (fnz. w- atwa
ering, kapitaalverw atering.
Amer.voor:sharelsq);fonds,kapitaal stoekad
e ZnW.,palissade;œW7.,Palissa(
v.
onde
r
ne
mi
ng)
;
-s
,
oo
k:
s
t
a
at
s
fondsen, -leningen, -schuldbrieven,
deren.
inschrijvingen (oo/c:government -s); stoekers la4rzzdr.l,mestvee.
gemçentefondsen, -leningen Look: Stoek Exehange, (effectenlbeurs; business (transaetions, operations,
munieipal-s,eorporation -s);-s and
shares,effecten,beurswaardeniunllke
dealingg),dealings on the -,beurs-,
effectenzaken, -transacties, -handel;
shares,-mayhesplitup,mustalways
- eom m ittee, com m issie voor den
be fully paid, an4 be registered, ln
tegenstelling m et ''shares'' kan

effectenhandel; - eustom , beurs-

stocklnet
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stop
usance; - gazette, b.courant,-blad; stool, krukt
je), tabourettje), stoeltje
- hol
idays,b-vacantiedagen;- Ioans,
(zonder leuninq), (voetenlbankje;
vensterbank;ofhce -, kantoorkruk;
ultimogeld; (offieial) - quotations,
list of - quotations,- list,b.-,koersto fall(sit) between two -s, tussen
notering; - m anipulator, agioteur;
tweestoelen in de asvallen (zitten).
tax on - operations, b.belasting; - stoop I ww.,(
zich)bukken,(vooroverlorders, effectenorders; - regulations,
buigen;(/ïg.)zich vernederen (verlab.reglem ent; - report, b.bericht; gen)(tot,om,to);znw..vooroverbuiseeurity,b.fonds;zieook settlem ent.
ging; Lfig.) nederbuigendheid.
stoop II, zie stoup.
stoekinet, (soort)tricot.

stoeking, kous; - frame (loom, ma- stopJ,)ww-,stoppen,dichtmaken,dichtehine),(kousenlbreimachine;- yarm
stoppen, verstoppen (ook: - up);
vullen; versperren,strem men; laten
breiwol.
stodgy, dik, zwaar,onverteerbaarLook
stilstaan (v.klok enz.),tegenhouden,
tot staan brengen,doen stoppen;afjig.j; zwaarwichtig; volgepropt.
stoke,stoken (trans.en intrans.j,opstosnijden,-sluiten (v.gas,water enz.);
ken (ook:- up);- up,ook(/ïg.):aaninhouden (v.loon,toelagee.d.);een
inde maken aan; stopzetten (v.
wakkeren;-hold(hole),stookplaats. e
fabriek,verkeer,de zaken);uitschei
stoker, (machinelstoker;(mechanische)
stookinrichting.
den (ophouden)met;interpuncteren;
o
p,
s
t
i
l
houden,
stolid,onaandoenlijk!flegmatiek.
tïn,
frczzs.:l stoppen,
(blijven)stilstaan,nietdoorgaan,uits
t
o
l
i
di
t
y
,
onaa
ndo
e
nl
l
j
khe
i
d,
f
l
e
gma.
stom aeh 7nf
scheiden,blijven steken; fgemeenz.j
,
V., m aag; œfzz., verduw en,
blijven, (overlblijven, logeren (bij,
slikken Look fig-t.
stonec)znw.,(natuurlsteen;steen,pit
with;te, at); zie ook stopping;the
m atter willnot - there,daar za1het
(v.vrucht);schuursteen;(precious)>
(edellsteen;(alsgewicht)cIg.:liEng.
niet bij blijven; - a ehequw order
ponden,voor vlees Ofvis 8,kaas 16,
geven een cheque nietuittebetalen;
hooi22,wol21 Eng.p.;to leave no - one's ears,de oren sluiten (voor,
against);- onegsmouth,iemand den
unturned,niets (geen middel) onbeproefd laten (om? to); to throw
mond stoppen (door omkoping);
iem and den m .snoeren;- paym enty
(
c
as
t
)
-s
(
a
)
a
t
(
/
z
g.
)
.
me
t
s
.
n
goo
i
e
n
naar; to m ark with a white -, m et
nietverderbetalen;-paymentts),de
betalingen staken;- theway,denwep
krijt aan den balk schrijven;adj.,
van steen,stenen;- eonduit,aarden
versperren Lookjig.);-workting),het
buis;ww-,van s.n (pitten)ontdoen; werk staken;-aperson (from)...ings
m et s.n beleggen, bestraten; m et
iemand beletten (verhinderen)te...;
s.n bekleden (v.put enz.).
t
hiswillnot - his (him lrom)interfering, dit za1hem niet beletten om
b)samenst.,- blue,smalt (verfstof);breaker, stenenklopper; - eoal,
tussenbeide te kom en;they cannot anthraciet; - eutter, s.houwer; at this, zij kunnen het hier niet bij
dressing (works),s.houwerij;- dust, l-aten;- atnothing,voor nietsstaan;
s.gruis; - fruit, s.-, pitvrucht; dead(short),plotselingstil-,ophoumason, s.houwer (en metselaar); den (onderbreken,blijven steken);marrow (geoI.),s.merg;-pit(quarry),
down Lphot.j, diaphragmeren;- olf,
s.groeve; - shoal fscheepv.),stenen- gedeeltelijk metzand vullen (v.gietvorm);ook = - over(X?zzcr.),derqis
ba
nk;--walling,obstructie(in Parl.);
-ware, s.goed, aardewerk; - work,
onderbreken,een trein enz.overblljs.-, metselwerk.
ven,zie ook c);zie ook gap.
stoniness, steenachtigheid, enz., zie b) znw-, (het) stoppen, enz., zie c);
stony.
oponthoud, pausering; halte; pen,
stony, steenachtig, stenig, steenhard,
pln,pal, klamp ;leesteken;register,
klep (v.orgel);Lphot.j diaphragmastenen (ook jig-j?steen-...
opening;(full)-,punttalsleesteken);
stook (Schotl.oj #zc,
!.),zie shock lI.

stope
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store
to naake a
halt houden, bl
ijven
(capaeity), opslag-, bergruimte; staan;Pauseren;to put a - to, een
batteryfelectr.j,accumulator;-butter,
koelhuisboter'
, - eharges, opslageindemaken aan;to puta - (uplon
kosten, pakhuishuur; - faeilities,
tzl?zzcr.l,aanhouden (v.goederen);to

puta - (uplon a eheque ta4?zzcr.l,zie
c);to be at a -, stilstaan (-liggen);
niet verder kunnen;to bring to a -,
tot staan brengen; to com e to a -,

o.gelegenheid, -mogelijkheden,

o.ruim te; - spaee,o.ruimte; - tank,
o.tank; - yard, o.terrein.

storax,storaxtboom,-hars).
bli
jven (stillstaan,blijvensteken;een store J,)znw.,voorraad,overvloed (ook
eindenemen;toeometo adead (full;
jig.),ook ,
v house(/fg.);magazijn,
pakhuis,opslagplaats; ta4.
rzzdr.lwinsudden) -,geheel(plotseling)ophouden (tot staan komen, stoppen),
kel;mestdier'
,-s,(scheepslbenodigdbl
ijvensteken,(volkomen)vastlopen;
heden,victualiën,proviand'
:(eooperwithouta -,zonderophouden;zonder
ative) -(s),coöperatieve wlnkeltverte stoppen (v.trein); - for freight
eniging);general -,bazaar;depart(a4r?zcr.),bevel tot aanhouding van
menttal) -(s), warenhuis; maritime
goederen tot de vracht is betaald; -s, oud scheepsm ateriaal;silver as
forpaymentlbl
j aandelenj,oppositie. a - of value,zilver als vergaar-,op<) samenst., -coek, afsluitkraan; potmiddel;to set great(littlw no)eyllnder, soort m echanische drukhy (soms: on, upon), veel (weinig,
Pers;-gap,znw.,behulp;noodhulp,
geen) prijs stellen op (waarde,gewicht hechtçn aan); in -, in voorznvaller;stoplap;plaats-,tijd-,bladraad;to be in - for one, iem and te
vulling;adJ'
.,bl1wijze van noodhulp
enz.;- lamp?stoplamp (v.auto);wachten staan;tohavein -(/fg.),nog
order, gelimlteerde (verlkooporder; t
ewachten hebben;tohave(hold)in
- (
order om een cheque niet uit te
/fg.),in petto houden (voor,for);
betalen;- (loss)order(beurst.j,limiet
to put (take) into -,to plaee in -,
tot sluiting ener openstaande positie
opslaan, in opslag nem en; zie ook
metbeperktverlies;--over tXrzzer.l,
bill Ica), bonded,cold c),ex,mulonderbreking (der nage
reis)kom
; -pr
e
s
s
tiple adj.
en be- bjww.,(
eolum n, kolom m et
van hetnodige)voorzien,VOOrrichten;--press news, inlas,nagekozien,uitrusten (van,met,with;ook
m en berichten;- valve,afsluiter,afjig.);provianderen;inslaan,opdoen
sluitklep;- wateh,idem :stophorloge.
(v.voorraad); opslaan, bergen, opstope znw.,overhandse dwarsgang naar
schuren (ook:-up);(cldcfr.)verzamemijnader;f
'
r'œ.,dezen maken.
le
n;(kunnen)bevatten (bergen);the
hed will - 20 tons of eoal, de loods
stoppagw (het) stoppen, stopzetting, s
kan 20 ton kolen bergen;- away,Op-,
enz.,zie stop c);stilstand; opontgbergen; - in bond,entreposeren,
houd;staking (v. betaling,. werk); we
in entrepôt opslaan; - up, ookl op-,
(right of) - in transittu) (yur.), :E
l
z
recht van reclam e.
verzamelen,opgaren;zieookterm c1)
stopperznw.,stopper;stop,sluiting (v. dR ca).
samenst., - aeeount, magazijnrekefles);(scheepv.jknijper;toputa - on c)ni
ng; - hook, m .-,voorraadboek; L
g
e
me
e
n
z.
j
,
e
e
n
e
i
nde
make
n
aa
n;
ww.
,
m eteen stop sluiten,een s.doen op;
eattle, m estvee;- elerk,m .bediende;
-ed bottle,s.fles.
elothes(a1.?rzdr.),confectietkleding);
- house, pakhui
stopping,- knilw plam uurm es;- plaee,
s, bergplaats, voorstopplaats, halte; zie ook train ll.
raadschuur; (/ïg.) schatkamer; the
hook is a -heuse of inform ation,het
ltopple znm., stop; ww., m et een s.
boek bevat een schat van wetenssluiten; (wlre) - holder, beugel (v.
waardigheden (gegevens); vkeeper,
fles).
m.meester;(scheepv.tproviandmeesstoragw (oplberging, opslag; opslag-,
berg-, pakhuisruimte; opslagkosten,
ter; (dzner.)winkelier; - Ioft, pakpakhuishuur; - aceom m odatz
*on
zolder; -tslmam zie 'w keeper; -

etorey
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room,provisiekamer;Lscheepv.)proviandbergplaats'
,bergplaats,-ruim te,
pakhuis'
,magazijn'
,- ship,proviand-

straight
V. weerstand, tegenstander enz.),
stevig Lookv.papier),zwaar;--huilt,
stevig gebouwd.
''Stout''.# gewone aandelen ''Guinness''.

schip.
storey, verdieping'
, 11st -,beneden-v., gtoutish, nogaldik,enz.,zfe stout II.
rez-de-chaussée;seeond -,eerstev.;a stoutness, dlkte, enz.,zie stout lI.
lour--ed house,eenhuism etdrie v.n. stove ZnW., kachel, fornuis; stoof;
storiated, met tekeningen versierd (v. droogoven,eest;broeikas; --enam el
titelblad e.d.
).
(œe.),moffelen;- oil,ziegas oil; storied 1, historisch, verm aard, in de
pipe,kachelpijp;- polish,kachelpotgeschiedenisverm eld;m ethistorische
lood;zieooknutc);ww.,ineenbroeitaferelen versierd.
kaskweken'
,drogenenz.(ineenoven),
storied II, zie storeyed.
eesten (v.tabak).
storm c)storm (ook:-ofwind,wind--); stow,stuwen,stouwen;bergen,leggen,

(/fg.)storm,beroering;vlaag; regen;
(thunder) -, onweertsbui); - (o1
r
ain,hail,snow),(rain-,hail-,snow-)
-, regen-, hagel-,sneeuwbui; a - in

stoppen; (vollpakken; opzetten (v.
anker);beslaan (v.zeil);-away,wegleggen, (oplbergen; - away from
hoilersl, nlet bij de ketels plaatsen !,koel houden!; - athwart (on
top, in bulk), overdwars (bovenop,
los)stuwen;--wood,stuwhout.

a tea-cup, een storm in een glas
water;to raise a - olindignation,een
s.van verontwaardiging verwekken;
to take hy -, stormenderhand ver- stow age, stuwing: enz., zie stow ;
OV0P011; WW.n St91%m0l1y PRZCIX, tiox fl
stuwage; bergrulm te,-plaats; stuw -

(ook /fg.; tegen, at), woeden; beloon;plan ol -,stuwlijst'
,- billets,
stormen,losstormen (ookfig.'
,op,at). stuwagehout.
s
t
o
wawa
y,
bl
i
nde
pa
s
s
a
gi
e
r
,
verstekebjsamenst.,--beaten,doorstormen geling.
t
e
i
s
t
e
r
d
(
o
ok
/
ï
g.
)
;
be
l
t
,
s
t
or
mz
one;
- -bound,doors.opgehouden;- el
oud, stower, stuwer.
onweerswolk (ook jig.j; - eone straddle ww. (jig.j,een dubbelzinnige
houding aannem en,weifelen,de kat
(scheepv.j,s.kegel (als s.signaal); drum (scA.),s.trommel(alss.signaal); ui
tden boom ki
jken;t.
4z?zcr.,beurst.),
- t
- i
nsuranee, s.schadeverzekerlng; he m arket,in het ene fonds à la
baisse, in het andere à la hausse
jib (dc#.),s.kluiver;-proof?tegenden
s.bestand;-sail(sclt.),s.zell;-signal, speculeren;znw.,td?zzdr.,beurst.),zie
s.signaal; - tide, s.vloed; --tossed,
put and calloption (option c).
door den s.heen en weder geslingerd straggle, dwal
en, zwerven; achterbli
j(ook jig.j;- zone,zie- belt.
ven; afdwalen (van, lrom)@ verstormful(zdI#.),stormachtig,onstuimig. strooid (verspreid,onregelmatlg)liggtorminess,storm achtig-,onstuim igheid
gen (staan,groeien enz.).
Look jig.j.
straight c) adJ'
.,recht;r.op het doel
stormy, stormachtig, onstuimig (ook
afgaand; r.op den man af;eerlijk,
jig.j,storm...;- weather,s.weder.
oprecht,openthartig),zieookstraightstory1,geschiedenis.vertelling,verhaal;
forward; rechtstreeks,regelrecht;in
the - goesthat...,men beweert (het
(op) orde; in orde, vereffend (v.
geruchtgaat),dat...;thatis quite a
r
ekening);(x4?zzdr.)onvermengd,puur;
different -1, datis heelwat anders!;
ta4?zzcr.l op naam (luidend);as - as
itisquiteanother- now,hetblaadje
an arrow (die,yard), zo r.als een
is nu omgekeerd,de bordjes zijn nu
kaars;to be - with,puittezijn met;
verhangen;to m ake a long - short,
ook:openhartig zijn Jegens;to get-,
..., om kort te gaan,
op ordekomen (brengen);ookluitde
schuld geraken;toput-,in (op)orde
story II,zie storey.
brengen;r.leggen (zetten enz.);to
stoup,stoop (krulk).
stout1,stout (bier).
put
(make)aceounts-,derekeningen
in orde brengen; - angle, gestrekte
gtoutII,dik,sterk,fors,krachtig (ook
Engels H andelswoordenboek
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strange

hoek;- business,dealingts),eerlijke btzzzœ., spanning; inspanning'
, overspanning;(overlbelastingiverdraaiing
zaak, handelwijze; - loan (paper)
(v. woorden, feiten enz.); streven
(Amer.;,ongedektte)lening (papler);
(naar, for);geest, toon, trant; af-waytç,crtlu#.l,dadelijk,terstond;zie
stam m ing,afkom st; aard,karakter;
ook tlp 11 znw.
tikje;tobea(great)- on,veelvergen
b) bQ'
w.,recht,r.uit;r.streeks, regelrecht;r.op het doel (den man) af;
van (krachten,middelen enz.lltoput
(too great)a - on,(te veel)lnspaneerlijk,openlijk;I gaveithim -,ik
nen,belasten;to stand the -,ertegen
heb hem vierkant de waarhqid gebestand zijn;atfull(utmost) -,met
zegd;-away Lgemeenz.j,dadelijk (a1),
(zo maar)ineens,meteen,direct;to
de uiterste (krachtslinspanning; to
write to them in the same hun in
sell the entire erop - away,den gehelen oogst ineens verkopen;- from
denzelfden geestschrijven;orsomething in a llke -, of iets van die
Paris,regelrecht van (uit)P.;tolead
- i
nto, r.streeks voeren naar; olf,
strekking;on the -, (in-,hooglgespannen, in gespannen toestand.
#ie - away;- on,r.uit,-door;aan
eén stuk door; - out,ronduit;to go strai
ner,zijgdoek;zeef;vergiet.
- to t
he point,r.op het doelafgaan. strai
t adj., Lveroud.) nauw, eng, bejkheid,
c)znw.,recht gedeelte;rak (v.rivier); krompen (ookjig.)iznœ.,moeili
verlegenheid (gcfzz. zzze.l; (zeelengte,
out of (the) -,krom,scheef.
(zeelstraat tgcœ.?zze.);financial -s,
straighten,recht maken (zetten,trekfinanciële moeilijkheden; to be in
ken enz.)!in orde brengen Look: great -s(in abad -),in een benarde
out;ook/Lg.);vereffenen,beredderen
Look:- out);(techn.) richten; recht
po
sitie(benardeomstandigheden)verkeren;Straits Dollar, idem :zilveren
w orden;- out,ook:ontwarren,weder
muntindeS.sSettlements;-t-ljacket
in orde brengen: - up, opredderen,
(-waistcoat), znw., dwangbuis fook
knappen; in orde brengen, vereffenen.
jig.j;f
&zœ.,een d.aanleggen (ook jig.j.
ndt
ui
twa
);rd,
echt
ui
oprecht,open, straiten, (zich) vernauwen, verengen,
strr
ao
ight
f
or
eer
lt;
ijk,
ook: eenvoudig,
beperken (ook jig.j;in verlegenheid
niet gecompliceerd.
(het nauw) brengen; in -ed eirstraightforwardness, eerlijkheid, enz-, eumstanees,in benarde (behoeftige)
zie straightforward.
omstandigheden, in (geldlverlegenid;the -et
l finaneial situation, de
skaightness,rechtheid,eerlijkheid,enz., he
benarde financiële toestand; to be
zie straight c,
).
m one
,dInfo
ge
dve
rle
nhe
d
-ed forto
be y
-e
rlro
om
,ge
ge
breik
strain c.
) fcf
zz., spannen, (uitlrekken,
zitten;
strekken;(tothetuitersteofteveel)
aan ruim te hebben.
inspannen, het uiterste (
te veel)
trake I Lscheepv.j,huidgang.
vergen van (zijn krachten enz.),uit- s
putten (v.hulpmiddelen);forceren, strake 1I, goudwasserstrog.
'
r,fc.,
geweldaandoen,verdraaien (v.woor- strand Iznw.(zc!#.),strand,oever:f
(doen)stranden,op hetstrand zetten
den, feiten enz.); te ver drijven;
(lopen,geraken);to be (get) -ed,op
zwoegen;(uit-,doorlzijgen,filtreren;
Lintrans.jspannen;trekken;-ed,ookl hets.lopen,stranden Lookjig.j;(/fg.)
scpanne'
hipbrçuk
lijden,vas
tlopen,-zitten;
verdraaid,gewrongen (v.uitlegging
'hebben;-et
l goods,strande.d.);- to...,zichinspannenom :..;
- one's powers (rights, ete.), zljn
goedteren).
strand 11 znw., streng (v.touw enZ.
);
ge
z
ag
(
r
e
c
ht
e
n
e
nz.
)
ove
r
s
c
hr
i
j
de
n;
<7., doen
-ed relations, gespannen verhoudraad, snoer, koord; W7f
knappen (v.strengv.touw enz.);-e4
dingten);- after(for),streven naar, wi
rw gevlochten draad.
najagen;jachtmakenop (effectenz.); strang
e, vreem d, onbekend; vreem d
- out (of1), uitzijgen,filtreren; zie
(-soortig),ongewoon,zonderling,wonook gnat,nerveznw.,pointcu);-ing
derlijk;- tosay...,vreemd genoeg...;
e10th,zijgdoek,doorslag.
-

gtrangeness
851
the language is quite - to him , die

taalis hem geheelvreemd,hijis er
geheelonbekend m ede;I am still- to
thework (Mlace),ditwerk (dieplaats
enz.)is mlJ nog vreemd.
strangeness, (het) vreemde, enz., zie
strange.
stranger, vreem deling, vreem de, onbe-

kende (voor, to); nieuweling, oningewijde;they are-sto...,...lshun
vreem d;to be a - to,ook:geen deel
hebben aan,nietsuitte staan hebben
m et.

strangle,worgen; fjig.)smoren,onder-

gtream

leerdeparelen;- bid (X?ndr.),schijnbod (blJaanbesteding enz.);- boarda
s.karton, -bord; --bottom ed, m et
strooien zitting;--built, van s.,stro

;- ease, s.huls; --colourted), s.kleurtig):s.geel; - eutter (ehopper),
hakselsnljder,-machine;- envelopw
zie '
w case;--enveloped,in s.gewikkeld;- file,s.vijl; - hat,s.hoed; mattting), s.mat; - mattress, s.m atras'
,- paper, s.papier;- plaitinw
gevlochten s.; - pulp (stulf),s.stof;
...

- riek,s.schelf;- rope,s.touw,-band;
- -thatehed,m ets.gedekt;- wrapper,

drukken, verstikken; new tariflw
Jld N Case.
importprohibitions, etc. were stran- strawberry, aardbei.
gling world trade, nieuwe tarieven, strawy, stroachtig'van stro,stro-...
invoerverboden enz. verlam den den strayf
&7f
zz.,(af-,rondldwalen,verdwalen,
wereldhandel; - hold, greep bi
j de
(rondlzwerven;-from (into),afdwakeel (gdm./ïg.),,,klauwen''.
len van (naar);adJ'.,afgedwaald,verdwaald; sporadisch voorkom end of
strap znçv.,riem ,riempje;1us (v.laars,
zich voordoend;verspreid;- current
in tram gnz.);(ijzeren)band,beugel,

s
trip;drljfriem ;(zeld.)= strop znœ.;
irom bandijzer;œœ.,(meteenriem)
vastmaken,-binden (ookl-um dowm
together);(zd!#.)= strop ççz
çf
,.;-ping,
riementleder),(ijzeren)banden.
stratagem, (krijgsllist (ook jig.).
strategie,strategisch fook jig.).
strategies, zie strategy.
strategist, strateeg.

(&!ecfr.),vagabonderendestroom ;agustomer,een toevallige klant;a mstance,een enkel(sporadisch)voorbeeld (geval);- notes,losseaantekeningen;znw.,(jur.)bezithetwelk bij
gebreke van erfgenam en aan de
Kroon vervalt;-s (draadl.tel.), atm osferische storingen.
stren,
k znw.,streep,streek;(mQ'
nb.)ader,
laag; (/ïg.) tikle,trekje;- ol llght,

stratqgy,strategie (ook /fg.).
lichtstreep'
, zie ook lightning; f
,
cœ.,
stratieulate (geol.),in dunne lagen.
strepen; streperig worden; -ed, zie
stratification fgeol.j,laaysgewijzeligging
(indeling),stratificatle.
strejky.
stratiform (geol.),laagsgewijze,laagvor- streakzness, gestreektheid, enZ., zie
m ig.
streaky.
stratify fgeol.),laagsgewi
jzeleggen,tot streaky, gestreept, geaderd; streperig;
lagen vorm en,stratificeren;stratified,
doorrégen (v. spek); Lgemeenz.) ongelaagd.
gelijk,veranderlijk.
stratum t??zç'.:strata),(aardllaag;(fig.), skeam znw.,stroom Lookjig.j,stroming
the various strata ofsociety,de vey(ookjig.j;a -(-s)ol...,een s.(s.n)...,
schillende lagen der maatschappig.
een vloed van...;against(with)the-,
straw c)znw.,stro;s.halm;ook = - hat; tegen (met)den s.op (mede);to row
the last(final) -,de laatsteloodjes; (strive)againstthe- Ljig.),teyenden
thatwasthelast-, datwas de drups. oproeien; in a -, in -s, ln s.n;
pe1 die den em m er deed overlopen;
up (down) -,s.op-,afwaarts;to go
not worth a -, geen lor waard; to
(swim) with the - (/fg.), metden
s. m edegaan; - anehor, werp-,
eateh (snateh) ata -,zich aan een
stroom -, hek-, stopanker; - line
s.halm vastklampen;manof-,s.qop,
man (ookjig.);ad)'
.,van s.,stroolen,
tznf,
c.l,s.lijn; (f
zzfc.),een s.lijn geven;
stro-...
s.lijnen; ww., (doen) stromen
bjsamenst.,--baling press,stro-pers;(vloeien); (doen) wapperen, fladdebands, s.banden; - beads, geëm ailren;wassen (v.ertsaarde).
-
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striet
stream er
stream er!wim pel,lang lint;ertswasser.
t
i
j
de
n
van
s
pa
nni
ng,
waa
r
i
n
ve
e
l
van
de krachten wordtgevergd;to lay gkfam let, stroompje.

streamy,ri
jk aan stromen;stromend.
street, straat; the Street tx4?zzcr.l,zie
W allStreet;in (W?'
?zcr.:on)the -,op
s.;(in) the Street, (op)de nabeurs;
the m an in the -, de gem ene m an,
hetgrote publiek,degrote m assa;not

on,(den)nadrukleggenop;underthe
- of eircum stanees, onder den drang
der omstandigheden;under (a) - of
weather,bij (in) noodweer;ww.,den
nadruk leggen op Lookjig.j,accentueren; (techn.j aan spanning (druk)
onderwerpen; he -ed to m e the
gravity olthe situation,hijheeftmij

to be in the same - with Lgemeenz.j,
niet hal
en bij niet in deschaduw
kunnen staan van;- ear (rail
m et klem op den ernstvan den toeway)
stand gewezen.
lxrzlcr.l,tram;- eleaner t-4rzzcr.l,zie
- sweeper;- dealings,zaken nabeurs- streteh ww.
,(op-,uitlrekken;uithametijd;- door,s.-,voordeur; - lamp,
ren,-smeden;uitspreiden;(uitlspans.lantaarn; --level, gelijkvloers; nen; Lgemeenz.j overdrijven;geweld
market,nabeurs; - orderly, s.veger;
aandoen; (zich) uitstrekken,reiken;
- prices, nabeurs-, s.koersen; -a point(one'spowers),ziepointcu)
sweepep s.veger, s.veegm achine; e
n strain c);- thetruth,dewaarheid
traffic, s.verkeer; zie ook loan cu). geweld aandoen,het er niet zo nauw
etrength, sterkte (ook v. wi
jn, zuren, medenemen;- awayfrom (to),zich
thee,stoffen enz.), kracht (ook v. uitstrekken van (naar);- (down)to,
argument,bewijs),krachten,macht; reiken (zich uitstrekken) tot; -ed,
ook = far-fetched;-ing eourse,laag
ftechn.ookj verband;to lend - to,
van strekse stenen; znw., rekking,
krachtbijzetten;this lends - to the
eoneeption that...,ditgeeftsteun aan
uitstrekking enz.; spanning; trek
de opvatting,dat...;beyond one's -,
Lspinnerl
jj;misbruik,overschrijding
bovenzijn krachten,zijn k.teboven
(v. macht, bevoegdheid); uitgegaa
nd; in great (full) -,in groten
strektheid, traject; at a -,achtergetale; on the - o1, op grond van,
een,aaneen,irl e0
##n stuk.door;ookl
krachtens,afgaande op;on the - of
alshetnijpt;atfull-,geheelgestrekt,
thebooks,zieauthority;- ofpurpose,
tot het uiterste gespannen;on the -,
doelbewustheid;zie ook trialc).
(tothetuiterste)gespannen;inspanning; to bring to the -, spannen.
strengthem versterken,sterkter)maken;
stijven (v.fonds,kas);verscherpen; streteher, rekker, spanner, spanraam ;
strekse steen; brancard, draagbaar;
sterker(krachtiger)worden,aansterken; - the helief that ...,het geloof
fgemeenz.joverdreven ofVerzonnen
versterken,dat...;I was -ed in this
verhaal; (glove) 5 handschoenopinion by ...,ik werd in dezem ening
rekker.
versterkt door...'
, - one's positiom
* -ing hoop, versterzijn positie V*;
kingsband (
om vat).
strenuosity, zie strenuousness.
strenuous, krachtig, energiek; i
jverig,
onverdroten; inspannend; to resist
-l
y,zich krachtig verzetten tegen;efforts,k.e pogingen;- work,inspannend werk.
strenuousness, kracht,enZ.,zie strenuous;energie.

skess znw., nadruk (ook jig.j, klem ;
klemtoon; (aanldrang, druk, spanning; kracht, gewicht; benardheid;
Ltechn.jspanning,druk;finaneial >
financiële druk; in tim es of -, in

stretehy, rekkerig;rekbaar.

strew,(be-,uitlstrooien,bezaaien (met.
with).
stria (z?zç.:-e),groef,streep Lgeol.enin
edelsteen).
striatw gegroefd, gestreept, vgl. stria.
striatiom groeving,streping,vFl.stria.

striekle, strijkstok, -hout (bil graanmeten).
striet, stipt, strikt, streng, precies,
streng nauwkeurig, nauwgezet; to

adhere -ly to,streng vasthouden aan;
-

ly speakzng, strikt genomen,eigen-

lijk (gezegd); - eontrol, streng toezicht; - regulations? strenge Look:
bindende) voorschmften; zie ook

strietness
853
confidence, confidential, privacy,
private,sense J1),0.a.
strietness, stipt-, strengheid, enz., zie
strict.

striete e (geœ.rn,
p.),(critische) aanmerking; to pass -s on, critiek oefenen OP.
stride œ œ ., schrijden, grote stappen
doen; stappen OVer' ZnW ., schrede,
(grote)stap;at a (one) -, met één
stap;to take itin one's -,het tussen

de bedrijven door (afldoen; to get

into one's -, op dreef kom en; to
throw a person outof his -, iem and

van dewijs brengen;with (to make)
rapid (gigantie) -s,met rasse (reuzen)schreden (vooruitgaan).
skident,krassend,schril,doordringend.
strife,strijd,twist,tweedracht;to heat
- with,het oneens (in strijd gewikkeld)zijn met.
strike c1)ww., slaan,slaan op (met,
tegen,in);stoten,botsen (op,tegen,
met);aanboren (v.petr.,kolen enz.);

rraappe
f
ken,retn;
refopkom
fen (oo
k /#.),opvallen,
en biJ;voorkom en,
li
jken,denindruk maken van; (met
een strijkel) afstrijken; strijken (v.
vlag, zeilen); aansteken, afstrijken
(v.luciferenz.);inslaan (v.weq);af-,
opbreken; het werk staken blJ, een
stakingsbevel uitvaardigen tegqn;
Lzeld.) verdelen (v. divldend); (Lnf
rcns.:)slaan Look v.klok);aangaan,
vuur vatten; w ortel schieten; niet
wasecht (kleurvast)zijn,döörlopen;
op een rots stoten,vastlopen;zetten
(v. oesters); (het werk) staken;zie
ook striking;how doesit- youl,w at
denkt ge er van ?, wat voor indruk
m aakt het op u ?;it -s m e as faulty

(superfluous, ete.), het lijkt mlJ
foutief (overbodig enz.);it -s m e as
being rather ...,hetlijktmijnogal...;
thewholething -susasbeingaramp,
degehele zaak lijktons zwendelarn;
- ehill (damp), vochtig aandoen;
zie ook dumb en home c).
ca)metznw.,-an aceount,eenrekening
afsluiten;-an average(a meam medium), het gemiddelde bepalen;bottom (ground),grond raken; - a
e
ireletlinel,een cirkel(lijn)trekken;
- coins,m unt slaan;-the dlflerenee,

het verschil vaststellen;

gtrike
tlil, olie

aanboren;(/ïg.,gemeenz.)een goudmijnvinden,fortuin maken;- (on)a
roek (mine),opeenrots(mijn)stoten
(lopen);-work,(hetwerk)staken,in
staking gaan; zie ook balance cu),
bargain c1),blow c),eyec1),fancy c),
iron c), light lca), note c1), root
Ic),sail c),.e.a.
ca)
verbind., - against, (aanlstoten
tegen;- againstlongerhours,staken
als protest tegen telangenwerktijd;
- at, slaan naar; (/ïg.) aangrijpen,
tasten;zl
'
d ook rootlc);-baek,te-

rugslaan; we have heen struek
by the faet that *@@N het is OnS
opgevallen, dat...;
down, neer-

slaan, -vellen (ook lig.j; - fOP
higher pay, staken om hoger loon te
ver
krijgen;- from thelist,zie- off;
in (/fg.),tussenbeide komen,optreden, een woordje medespreken;
zich in hetgesprek mengen (meteen
vraag enz.,with a question,ete.); into a road, een weg inslaan; - ofly
afslaan; schrappen, (van de lijst)
afvoeren; laten vallen, er(van den
prijs) afdoen; Ldrukk.j trekken, afdrukken (v.een aantalexemplaren);
- a firm off one's books, de relatie
m et een firm a afbreken;- offthe listy

van de lijst schrappen,afvoeren; of1 against, uitkomen (afsteken)
tegen;-on(upon),lopen (stoten)0p;
treffen; - out, doorhalen, -strepen,
slaan,schrâppen;tevoorschijn brengen,voorden dagkom enm etism eden,
be
denken (v.planenz.);- outa new
line (path, traek),een nieuwen weg
inslaan; - outthe words (that are)
not applieahle,doorhalen wat niet in
aanmerking komt; - out (a line,
eourse) for oneself, zich een weg
banen, zijn eigen weg vinden; through,doorstrepen,-halen;dringen
(breken)door;doordringen,-steken;
- up, aangaan,sluiten (v.verbond,
verdrag);- upan aequaintancewith,
terloops kônnis m aken met;- upon
an idea(plan,ete.),op een idee (plan
enz.) komen;zie ook - on;- with,
vervullen van (schrik, verbazing
enz-).
b)znw-,slag (ook /fg.); (werklstaking;
-

strnter
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vondst (v.goud.petr.enz.)
.:to eall
off a -,een staking afgelasten; ook
to raise a -;the - eollapses,de
s. verloopt; the
has eom e to an
=

strive
bonen enz.): draderig (
stroperig)
worden; highly strung, zie highstrung;- out,rekken,langer m aken

(/fg.);- together (up),aaneenrijgen;
end (is over),de s.is geëindigd;to
- up (/fg.),spannen, (veerlkracht
geven; strun: up to the highest
proclaim a -,een s.uitroepen (afkondigen);to raisea -,eqns.opheffen; piteh, tot het uiterste gespannen.
to settle a -, een s.blyleggen;to be stringeney,strengheid,scherpte(v.wet,
(eontinue) on -, (blilven) staken;
bepalingen enz.), bindende kracht;
the m en on -,de stakers;the - is om
schaarste (op geldmarkt,v.crediet);
des.isaan dengang;toeom eouton -,
the - ofan argum ent,hetklem mende
Van een argum ent; m @netary -,
t
o go (out) on -,staken,in s.gaan,
zie ook com e out en go out;zie ook
of
geldschaarste,spanning
stay-in, sit-down, sym pathetic; hreaker,werkwillige,onderkruiper'
,eom mittee, s.scom ité; - fund, s.s-,

m oney,
OP de geldmarkt.
stringent, streng, enz., zie stringency;

krap, schaars (v. geldmarkt); weerstandskas;-measure,met strijmeasures (adion), strenge (krachkelafgestreken maat(v.graan enz.);
tige)maatregelen.
- Pab uitkering (bij s.); - pieket, stringer, zeer dunne ertsader;kloosters.spost.
hout;(scheepv.)ijzerenlangsverband.
striker, (
strin6iness, vezeligheid, enz., zie
we
r
kl
s
t
ake
r
.
striking, treffend,frappant, opvallend,

stmngy.
stringy,vezelig,draderig;zenig,pezig;
- bark, zi
e string bark.
ww., (
aflstropen,(aflschillen,ontexample (instanee),likeness,results, strsicpho
rsen;afristenistrippen(
treffendte),sprgkendte)geval,bewijs,
v.tabak);
a
fo
tkl
rekken,
voorbeeld, gell
jkenis, resultaten; Lo
-off) -scheuren, -nem en enz.
in het oog vallend; -ly apparent,
sterk opvallend; - ease, evidenee,

distance (electr.j,slagwijdte;- work
(part),slagwerk (v.klok).
sking znw., (eindje) touw, touwtje,
band,lint,koord,snoer,bindgarrn;
snaar;pres,vezel,draad;streng;(znz.
Amer-jrlj,reeksLook jig.v.argumenten enz.),file;rist;a piece(bit) of-,
een touwtje, een eindje touw;- of
easing, buizenserie fpetr--winning);
to tie a pareelup with -,een pakje
m et touw dichtbinden; to have all
the -s in one's hands,alle draden in

handen hebben;tohavetwo (many)
-sto one'sbom nogandere(veel)pnlen op zijn boog hebben;to have on
a -,to have (Iea4) in (by) a -,aan
het lijntje hebben (naar zijn hand
kunnen zetten); a statement with
a - tiedto it (#mer.),een verklaring
W aaraan een voorwaarde is verbonden;zieook harp en pullc);- bark,
s
oorteucalyptus;- bean (drzzer.),zie
French bean;- board,trapboom ; test,drxadproefLbl
j suikerrajj.j.
bj ww.,rngen,snoeren; (dichtlbinden
b
(met touw, bindgaren); besnaren,
espannen; (aflristen; afhalen (v.

;(zich)uitkleden Lookjig.j;
ontbloten,blootleggen;Lsclteepv.jonttakelen,aftuigeniuitelkandernem en;
zich laten (aflstropen enz.;losgaan,
laten; dol worden (v. schroef); bare (naked, stark, to the skin)
(fig.j, (naakt) uitkleden, uitschudden; - (down), demonteren (v.
machine,motorenz.);- of,ontdoen
(beroven) van, ontnemen; - the
wheatolbran,de tarwe van zem elen
ontdoen; znw., reeptje), strooktje);
flenter;baan (behangsel);-s,- leaf,
s
trippelingen (gestripte tabak);a ofland,paper,e10th,ete.,een strook
-

land, papier,laken enz.

stripe znw., streep (op stoffen enz.);
strook;tz1.?zzer.lnuance,kleur,soort;
-s,ook:streepjesgoed,-patroon;ww.,
(belstrepen; -d, gestreept, streepjeS....
stripper, striqper;schilmachine.
stripy, zie strlped.
strive, zijn best doen,zich inspannen
Look: - hard; om , to); streven,
trachten (naar,after,for);strijden,
worstelen (tegen,with,against;om,

stroke
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voor,for); - for the Hrstplace (on
the list), streven (dingen) naar de

eerste plaats; zie ook stream znw.
strk
oke
lol)slagLookv.zuigerenz.);slag(v.

student

to); zie ook struggling; - along
(
on), met moeite vooruitkt,men,
voorttobben;- outo1!zich losworstelen uit; - through, zlch m et m oeite

; (aanlslag (v. schrijfmach.); een weg banen door,doorworstelen;
trek,haal,streep,streek;ook:speling
znw., worstelinq, stri
jd: kamp; (v.mach.);elever -,handige zet;to
for e<stenee (ltfe), strljd êm het
bestaan.
do agood(eapital) - ofbusiness,een
goeden (flinken)slagjlaan;-ofluek gtruggling,worstelend,enz.,ziestruggle
f
vf
4'.; m et m oeite het hoofd boven
(fortune),buitenkansle;- ofpoliey,
politieke zet;he has notdone a - of
Nvater houdend,eenzwarenstri
jd om
work,hijheeftgeen slag uitgevoerd; het bestaan voerend; after a existenee offlveyears,na ern moeiat a (one) -, met één slag;on the
-,op klokslag;with one-ofthepen,
zaam gerektbestaan van vnfjaren.

m ete'én pennestreek;zieookfinishlng, strut znw., stut, schoor;g'm., stutten,
genius,lightning; - eounter, slagenschoren.
teller.
stryehnia (veroud.),zie strychninte).
strge
ong
c)sterk (ookV.bewijs?argument, stryehninte),strychnine.
val, overtuiging, neiglng, steun, stubznw.,(
boomlstronk,stomp,stompje

gestel,wind,financiële positie enz.),
krachtig, hecht, stevig; zeer vast,

willig (v.markt); zwaar, sterk (v.
dranken,tabak,thee),ranzig,sterk
(v.boter enz.);-ly,ook:metklem;
this is nothis - hand (point),dit
is niet zi
jn ,,fort'';- measure,krasse m aatregel; - reasons,gewichtige
redenen; - againsh sterk gekant
tegen; - in numbers,sterk in aantal:
to go- on tx4zzzer.:tobe-for),krachtig steunen;we are -ly ofthe opinion
that...,wij zijn stellig van mening,
dat...; zieookcase llc)en è),come
c), draw c1), language, order aa),
put c1),take up,view ca),e.a.
bj samenst., --hodied, sterk, krachtig
(v. wijn); --box, brandkast; safeloket;--headed,koppig;krachtig (v.
geest); -hold,sterkte,bolwerk (ook
/fg.);--minded,krachtig (van geest),
resoluut;--room,(brand-eninbraakvrije)kluis;--smelling,sterkriekend.
strop znw., aanzet-, scheerriem ;
Lscheepv.jstrop; f.
cfc.,aanzetten (v.
scheermes);fscheepv.jstroppen.
strud ural, den bouw betreffend,bouw
**@y constructie...; -ly, van bouw

(constructie);- iron (steel),- shapes,
profieli
jzer(-staal);- steelwork,ijzer-

constructie.
strudure, structuur, bouw , gebouw ,

constructie,samenstel (ook jig.j.
struggle ww.,worstelen,strijdçn,kampen (tegen, against;met,with;om,

(v. potlood, kaars enz.); ldzner.l
souche (in cheque-,bonboekje e.d.);
ww.,- (up),rooien,uitroeien;-bed,
stom p; stoppelig.
stubble, stoppelts); - (fieli), stoppelveld;-d,stoppelig.
stubbly, stoppellg.
stubborn,hardnekkig Lookv.weerstand
enz.),standvastig,halsstarrig,onvqrzetteli
jk,wederspannig;ook:moeilllk
te bewerken (v. hout enz.); the faets, de feiten, die zich niet laten
wegredeneren.
stubbornness,hardnekkigheid,enz.,zie
stubborn.
stubby, stoppelig.
stueeo znw.,stuc, pleisterkalk;stuka-

doorswerk Lookl work);WW.,stukadoren, pleisteren.
stud Iznw.,knoptje),taats (terversiering ofversterking);los (overhemds-,
manchet-lknoopje; tapeinde, nok;
stut (in vakwerk);-holt,tapbout;work (houf
z7/t.),vak-,regelwerk;ww.,
me
t
knopj
esenz.beslaan (versieren);
ded with,bezet(bedekt)met,(jig.j
bezaaid m et.
stud II,stoeteri
j(paardenfokken);(renlstal; Paarden enz.Look:auto'
s)vall
één elgenaar; (Xmdr.),zie - horse;
- anim als, fokdieren; - book, stam boek (v.paarden ofhonden);-farm,
stoeterij;- horse,hengst.
studding-sail Lscheepv.j,lijzeil.
student,student;beoefenaar (v.e.we-

studled
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tenschap enz.); (ijverig) navorser;
studiosus;law -,- ollaw,studentin
de rechten; - employee (trainee),
volontair.
studied, gewild, opzettelijk, voorbeda
cht, bestudeerd; vormelijk, gekuns*ld.
studio,atelier;(radiotjtudio.
studious, ijverig, vliltig, leergierig;
nauwgezet, angstvallig; bestudeerd,
opzettelijk,weloverwogen;tohe- of,
bedacht zijn op,beogen,zich er op
toeleggen (er naar streven, begerig
zijn)om;to be - to ...,zich beijveren

stupefaetion

stulling, (op)vulsel; I
btechn.) pakking;
garnering (stuwagemateriaal); to
knoek the - out ol Lgemeenz.j,klein
krijgen;de fut ontnemen;ontzenuwen (v. argument, bewijs enz.); box (ring)(fdcAn.),pakkingbus(-ring).
stully?benauwd,bedompt,duf; Ljig.j
saal, duf.
stnltilieation, tenietdoening, enz., zie
stultify.

stul
tifp belachelijkmaken,ineendwaas
dagllcht stellen;krachteloos m aken,

l
tac
ehe
ni
rj doen; - oneself, zich belnk m aken; zichzelf tegenspre-

om ; with - eare, m et angstvallige
ken.
Zorg.
stum znw.,stom :ongegistewijn,most;
study znw.,studie;studeerkamer;(/ïg.)
ww.,beletten te gisten (v.wijn).
streven,doel;dose -,grondigestudie stumble ww.,struikelen Look jig.);- at

(bestudering); a eloser - ol the
fi6uresshows...,bijnaderebeschouwzng der cijfers blijkt...;to make a
(elose)-of,een (nauwkeurige)studie

(/fg.) zich stoten aan; - (uplom
aeross, toevallig aantreffen (v.passage e.d.);tegen het lijflopen;zie
ook horse c);stumbling block,struim aken van; zich toeleggen op; to
kelblok (voor,to),hinderpaal;steen
m akeitone's - to ...,ernaar streven
des aanstoots;znw.,struikeling Look
om ...;ww.,bestuderen;studeren in;
/'
k.).
streven naar;studeren; - to ..., zie stump znw.,stompl
je);tronk,stronk;
to m ake it one's - to...; - one's
doezelaar;ook:souche;to huy timber
on the -,hout op stam kopen;ww.,
own (aperson's) interests,zijn eigen
(iemands)belangen in het oog houafstompen, (aflknotten; doezelen;
den;
- law qorthebar),zieread c);
Lgemeenz.) in verlegenheid brengen,
- the wi
shes ol one's eustom ers, er
vastzetten; paf doen staan; - up,
naar streven, de
ooien (v. bomen); (gemeenz.t (Op)we
ns
n, uz
zi
jtn- r
klanten te bevredi
gen'
,en
- va
out
dokken;-ing crayon (ehalk),doezeldenken; ook == puzzle out; uP,
krijt.
zie read uP; zie ook studied.
stumperLgemeenz.j,vraagenz.waarmen
stulf znw.,stof,materiaal,goed;(klevoorstaat;(ze!#.) doezelaar.
dinglstof;stof,materiaal(voorboek stum piness,stompheid,enz.,ziestum py.
enz.); (gemeenz.) gopdje; (gemeenz.j stumpy,stomp,afgestompt,(aflgeknot,
goederen,waar;bocht2rommel(ook: propperig.
poor,sorry -);onzin;meh (thiek) > stun ww.,verdoven (dooreen slag;ook
planken van 1'
?(meerdan 4'
,)dikte; /ïg.);verbazen,verbluffen,versteld
- and nonsense,klinkklare onzin;he
doen staanq -ning noisw oorverdohas the - ola eapable eorrespondent
.

vend lawaaz;znw.,verdoving enz.
stunsail,zie studding-sail.
aremade,hijisvanhethoutwaaruit stunt I œœ.,in den groeibelem m eren
men goede c. m aakt;zfc ook hard
Look /@g.);-et
lness, (het)belemmerd
in him ,heisthe - ofwhich eapable e.s

c),*e
;ffnt
adj
;.a.
sto
enp
'
)ri
ff
zfcer, katoendrukker;
zijn in den g.;znw.,belemmering in
den g.,wat in den g. belem m erd is.
., (
oplvullen, volstoppen,-proppen (ook;-out,up;ook etunt 11 (gemeenz.j, toer, bravour/ïg.;met,with);farceren;Lgemeenz.)
stukje; foefje,truc; rage, nieuwigwat op de m ouw spelden; zie ook
heid;(ï4z.Amer.jsensatie,attractie;
stuffing;- into,proppen in.
- preqs, sensatiepers.
stutfer, opvuller; vulm achine.
s
t
upe
aeip
nt,bedwelmend (middel).
stu#finess,benauwdheid,enz.,ziestuffy. stupef
faetx
*on, bedw elming, verdoving;

stupefaetive
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subdue

(/fg.)stommeverbazing?verbijstering. suavlty, m inzaam heid, enz.,zie suave.
stupefactive, zie stupefaclent.
sub I(gemeenz.),ziesubaltern,subscribstupefier, bedwelm end middel.
er,sub-editor, subscription,txrz
,er-l
stupefy, bedwelmen, verdoven; (/ïg.)
subject,fAmer.)substltute.
be
ne
f
i
e
i
o
inventarii, zl
metverbazing (ontzetting)vervullen, suh II, verstomd doenstaaniver-,afstom pen.
benefice znœ.; - judice (
jur.),idem :
stupendous, verbazend, verbazingwek(nog)hangende'newspapereom m ent
kend,verbijsterend,kolossaalLooky. on eases - judlee,mededelingen in
couranten over zaken welke zich sub
fout, prestatie enz.), fabelachtlg
J
'udicebevinden;- rosa,idem :onder
(grootenz-).
de roos,in vertrouwen.
stupe
ndo
us
nes
s
,
(
he
t
)
ve
r
baz
i
ngwe
kkende enz.,zie stupendous.
suh-,onder-,bij-,neven-,sub-;enigerstupid, dom ; onzinnig; suf,saai.
mate, bijna, grenzend aan, half-;
stupidity, domheid, enz., zie stupid.
zie verder ajzond.samenst.
stupor,verdoving,bedwelming,gevoel- suhaeid, zuurachti
g, zurig; (/fg.) vrij
loosheid;verslagenheid'
,stom m e verscherp.
bazing.
subaeidity, zuurachtigheid, enZ., zie
sturdiness, stoerheid, enz.,zie sturdy.
subacid.
sturdy, sterk,stoer,stevig,krachtig; - subageney, subagentschap.
opponent (resistanee), sterke tegen- subagent, subagent.

stander (weerstand).
suhah LEng.-lnd.j,provincie.
suhaltern adJ'
.,subaltern,ondergeschikt,
lager;onder...;znw.,ondergeschikte,
sty znw.,varkenshok Look:pig -),kot
ondergeschikt ambtenaar.
(ook jig.j; çfzw,.,in een kot sluiten
suhaqueous, subaquatic, onderw ater
(verblijven).
style znw.,stijl,wijze,manier,vorm ; (voorkomend enz.);- storage,opslag
onder w ater.
stijl,(schrijfltrant(ook:- ofwriting);
sturgeon, steur.

soort,genre,type;fatsoen,snit;voor- subaretie, subarctisch.
IS uitgedrukt,
naam heid,distinctieàtitel,titulatuur, subaudltion, wat niet *
doch geïm pliceerd, het lezen tussen
(firmalnaam ;stijl,tljdrekening;grade regels.
veerstift,etsnaald;bad (good) -,zie
form c);in (proper) -,in stijl,inden subelass, onderklasse.
vorm ;something in this -,iets in dit subeom m ittee, subcom m issie.

genre;to livein (grand,splendid) -,
Op groten voet leven; under the of..., onder deln) firmatnaaml...;
f'
çpf
zz.,noem en, betitelen; to he -d ...,
o
ok:
den (firmalnaam dragen.
stylet, stilet.
styl
ish,naarde (laatste)mode,elegant,
chic; deftig.
stylist, stylist.

subeonseiousstness),onderbewusttzijn).
subeontinent,door omvang en belangrijkheid een werelddeel op zichzelf
vormend (Eng.-lndië,Z.-Afrika).
subeonkad, onderaanbesteden.
subeontraetor, onderaannem er.

subdivide, onderverdelen (in, into);
jplitsen (v.aandelen,loten enz.)(in,
into); zich weder (laten) verdelen
(splitsen).
subëvisible, onderverdeelbaar, splits-

stylistie adj.,stylistisch,stijl....
stylo (gemeenz.j,zie stylograph.
baar.
stylograph,soortvulpen Look:-iepen). subëvi
sion, onderverdeling; splitsing;
styrax,storax (-boom,-hars).
onderafdeling.
sua
bi
l
i
t
y
,
ve
r
vo
l
g
baa
r
he
i
d
(
i
n
r
e
cht
e
)
,
vgl.sue.
subdual, onderwerping, enz., zie
suahle,(inrechte)vervolgbaar,vgl.sue. subdue.
suasion,(moral) -,overreding Ltegenst.: subduw onderwerpen,ten onder brengen;beheersen, beteugelen,bedwingeweld).
suasivw zie persuasive.
gen;verzachten,temperen (v.licht,
suave.
inzaam
zachtm(v.
wijn,enz
vr
-)
i.
endelijk zacht;
kleur enz.); ontginnen (v. land);
earpets in -(
Ieolorings,tapijten in

suh-edit
858
m atte kleuren;- the fire,den brand
m eester w orden.
s
ub-ed
it
tor
,a,
1s(
twe
subedi
t
weede
ede)re
dacteurredigeren.
redacteur.
subereous? suberose, kurkachtig.
snberie,ztesubereous;- acid,kurkzuur.
subluse,-fuseous,-fusk,som ber,donker.
sub-heading,ondertitel;onderverdeling.
subhirw onderhuren.

submarine
om trent, dienaangaande:the
areas - of thepresent agreement,de
over,

-

gebiedenwelkeonderworpenzijn aan
de bepalingen dezer overeenkom st;
(tobe a) - olinquiry,(een)puntvan
onderzoek (
uitmaken); the - of
inquiry, ook: dr aangpvraagde (bij
handelsinformatle);whiehformedthe
- ofourletteref...,diehetonderwerp
uitm aakte (
waarover handelde) ons
van...;this m atter is being
s
c
hr
i
j
ve
n
m ade the - ofa separate letter,over
ditpuntwordtafzonderlijk geschre-

subjaeent,onderliggend;lager gelegen.
subjeet c) adj.en bQw
w.,onderworpenë
- open (unfixed), vrijblijvend (bil
aanbledingvanlaadruimte);-unsold,
ziex,to sale;-'to,onderworpen aan;
ven; - m atter, materie, onderwerp,
stof; - register, zaakregister.
onderhevig (blootgesteld) aan; vatbaarvoor;afhankelijk van;onderge- c) ww., onderwerpen; onderwerpen,
schikt aan; onder voorbehoud van,
blootstellen (aan, to); to be-edto,
behoudens:op voorwaarde dat...;m et
ooklondergâân(v.bewerking,critiek
i
nac
ht
ne
ml
ng
van;
pay
me
nt
i
s
(
made
)
enz.).
to ...,de betaling is afhankeli
jk subjeetiom onderwerping,onderworpenheid (aan,to),afhankelijkheid (van,
(wordta.gesteld )van...;theprieeisto immedlate aeeeptanee,deze prijs
to).
oc
in,
ersubjectief.
geldt voor omyaande a.; - to this subje
tive(
,
nog aan) toevoegen,bijadjustment (belng mnde) we agree
with your statem ent, onder voorbevoegen (v.naschrift,voorbeeld e.d.),
ondertstaand)latenvolgen;çook,doch
houd van deze rectificatie gaan wij
m et uw opgave accoord;priees are onjuist):bij-,insluiten;the -ed inform atiom onderstaande inlichtingen.
to advancewithoutnotiee,de pri
jzen
kunnen zonder voorafgaande kennis- subjugate, (
aan zich)onderwerpen.
geving worden verhoogd; - to sueh subjugatiow onderwerping.
eonditions as...,onderzodanigevoor- sublease znw., onderverhuring, -verpachting,onderhuur;ww.,onderverwaardena1s...;-toeonfirmatiom vrijhuren, -verpachten.
bl
i
j
ve
nd;
be
houde
ns
c
onf
i
r
mat
i
e;
- t
o eertain restrietions, behoudens sublessee, onderhuurder,-pachter.
(mçt) zekere beperkingen;
to sublessoryonderverhuurder,-verpachter.
(prior,intermediate)sale,mitsonver- suhlet, onderverhuren; onderaanbestekocht; - to section 50 of the Com dçn (een werk,a eontraet).
m ereialCode, met inachtnem ing van
artikel 50 van het W .van K .; - to
any better solution that m ay oceur to

y9ll,weshall@**#tenzij u een betere
oplossing weet,zullen wij...;zie ook
aforesaid, approval, consent znw.,
discount ca),notice ca).
bjznw.,onderdaan;persoon,individu;
onderwerp;(leerlvak;voorwerp (van
studie, proefneming enz.); reden,
aanleiding (tot,of,for);a weleome
(grateful) -, een dankbaar onderwgrp;while (whilst)on the -,...,nu
wlj toch over deze aangelegenheid
s
chrijven, ...;on the - of,in zake,
om trent,over,ter zake van; op het
puntvan;on this(the) -,ookkdaar-

suhlibrariam onderbibliothecaris.
sub-lieenee, onderlicentie.

sublimate adj., gesublimeerd; znœ.,
sublimaat; ww.,sublimeren, (doen)
vervluchtigen (ook jig.), verfijnen,
veredelen (tot,into),ver-,opheffen.
suhlim ation,sublim atie,vervluchtiging,
enz.,zie sublim ate ww. en sublim e
WW .

subllme adj.,subliem ;the -,het verhevene; ww.,zie sublim ate œf
zz.; gesublimeerd (verfijnd,veredeld)wor-

den.
sublimity,sublimiteit,verhevenheid.
sub-m anager, zie m anager.
subm arine adJ'.,onderzees,onderzee...;
- boat
,zie znœ.'
,- eable, onderzeese
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subsequent
euhnzerge
kabel; ZnW ., onderzeeër, duikboot.
wi
jze: subreptie, (verkrijging door)
misleldende voorstelling.
submerge,onderdompelen,onderrater

zetten,overstromen; (onderldulken; subrogate(?
'ur.),subrogeren,indeplaats
tellen;ihe Company shallbe -d to
(/fg.) dompelen, bedelven, verzwel- tshe
r
i
g
ht
s of the insured, de M aatgen; to be -d, onder Fater staan
schappijzalworden gesubrogeerd in
(liggen),ondergelopen ziln.
de rechten van den verzekerde.
subm ergence,zie submersion.
suhmerse (ze!#.),zie submerge.
subrogation (jur.), subrogatie, l*yj.de.
plaats-stelling.
submersible,onderwatergezet(gelaten)
kunnendeworden;-tboat),duikboot. subscribe, onderschrijven,-tekenen;insubm ersiom onderdompeling, enz.,zie
schrijven, -tekençn (op, to, for);
subm erge.
eapital-d?-d eapital,geplaatst(volsubm issiom onderwerping,voorlegging,
kend)kapltaal;theloan hasbeen 1ulenz.,zie subm it; onderworpen-, only -d,deleningisvoltekrnd;-d three
derdanigheid'
,my - isthat...(z'
nz.v. (several) tlmes over, drlemaal (verscheidenemalen)voltekend;-1oran
pleiter in rechtsgedingj,ik moge opam ount, voor een bedrag intekenen;
merken-.-,naar mijn oordeel....
- for a book,
submissive, onderdanig, onderworpen,
Op een boek i.; - lor
shares, OP aandelen inschri
nederig.
jven
(-tekenen).,- to (for) a loan,op een
suhmit,onderwerpen (aan iemandsoordeel, goedkeurlng enz.), voorleggen
lening inschrijven (-tekenen);- to a
(terbeoordeling,ten onderzoek enz.; newspaper, zich op een courant
aan,to);överleggen,tonen;indienen, abonneren;- to,ook:onderschrijven,
zich verenigen met(mening,voorstel,
zenden;menen,(bescheidenlijk)opmerken; I would - that...,naar m iln
besluit enz.);zïe ook risk :).
(bescheiden) mening...; - samples, guhgcriber, ondertekenaar; intekenaar,
inschrijver, abonné, vgl.subscribe;
monsters inzenden (voorleggen); (op,to; (telej.) geabonneerde, aan(oneself) to, zich onderwerpen aan,
geslotene;the -s to the Mem oranzich schikken naar; - a ease to the
dum of Association, de ondertekeeourt,een zaak aan het oordeelvan
naren der oprichtingsacte.
den rechter onderwerpen; zie ook
approval, arbitration, nom ination, subseription, onderschrift; onderteke-

tender 11:),e.a.

submultiple, factor; a - of, een getal
deelbaar 0P.

sub-olfiee,hulpkantoor (v.post enz.).
eubordinate c#j., ondergeschikt (aan,
to);- clause,bijzin;- staff,o.personeel; f
zgçf
7., o. maken fook /ïg., v.
belangen enz.;aan,to).
subordination,ondergeschiktheid (aan,
to);ondergeschiktmaking.
suborn,omkopen (fnz.totmeineed).
subornation,omkoping (fnz.totmeineed).
euhorner, om koper.
subpoena (jur.) znw.,dagvaarding onder bedreiging met straf bij nietverschijning Lookl writ of -);ww.,
subpoena dagvaarden.
sub-postm aster,directeurvan een hulppostkantoor.
sub-post-oflice, hulppostkantoor.
subreption, verkri
jglng op arglistige

ning;inschrijving,-tekening,abonnement(op, to);bedrag van inschrijving (intekening); contributie'
, to
olfer IA > bij inschrijving aanbieden,de i.openstellen op (lening,
aandelen);zieook invite en receive;
- eanvasser, colporteur; - priee,
emissiekoers,-prijs;prijs bi
jintekening; abonnementsprijs; - ratets),
abonnementstarief (
-pri
js); zz& ook
library.
suhseetion,onderafdeling;(genupmerde)alinea (v.artikel);- 3 olse>
etion
14, artikel 1i,sub 3.
suhsequence,(het)(later)volgen,(het)
later kom en.
subsequent, (later, daarop-lvolgend,
later; - elaim, delivery (supply),
paymrnt,ete.,navordering,-levering,
betallng enz.; -ly, daarna,nadien,
vervolgens, naderhand,later;- to,
volgend op, komend na;later dan,
-
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suhterluge
gubserve
na; zl
;
d ook endorsem ent, endorser,
hoofdzaak;op degelijkegronden;a holder.
diseount (inerease,profit,eonsumer,
suhserve, dienen? dienstig ZiJ-n VOOr,
ete.),een flinke korting (vermeerde-

bevorderlijk ziln aan.

subservience,subservieney,dienstigheid
enz.,zie subservient.

subservient,dienstig,bevorderlijk(voor,
aan,to);dienstbaar, ondergeschikt
(aan,to);kruiprrig,onderdanig; to
make - to, dlenstbaar (ondergeschikt)maken aan.
sub-share? onderaandeel.
suhsidw zlnken,zakken,vallen;verzak-

ken (v.gebouw enz.); inzinken (v.
bo
dem);(belzinken,zich zetten;tot
bedaren kom en, bedaren, minderen
(v.storm,opwinding enz.),afnemen.
subsidenee, (het) zinken, enz., zie
subside.
suhsidiary adj., hulp..., helpend; bij-

ring,winst,afnemer enz.); - eeonomies (improvements), belangrijke
besparinqen (verbeteringen);- paeklng,stevlge (solide)verpakking.
substantiality, wezenlijkheid, enz., zie
substantialadj.
suhstantiate, verwezenlijken; bevestigen,versterkenibekrachtigenistaven,
bewijzen; toelichten (v. motie);
- a elaim, een vordering bewijzen
(vaststellen); - one's statements,
zijn beweringen staven.
substantiatiom verwezenlijking, staving, enz.,zie substantiate.
substantive cdj.,zelfstandig,onafhankelijk'
,essentieel,hoofd...;znw.,sub-

stantief, zelfstandig naam woord.
komstig; ondergeschikt;to be - to, substatiom hulpstation.
ooklaanvullen;- books,hulpboeken; substitute znw., plaatsvervanger, renl- eompany, onderhorige m aatplaçant,substituut;surrogaat,plaats-

schappij; zie ook coin znfzz.; znw.,
hulp, helper; hulptmiddel); ook =

- Com pany.
subsidize,subsidiëren,subsii everlenen.

subs
idy,subsidie;to grant(eontribute)
a - towards.
..,een s.(bi
jdrage)verlenen voor
subsist, (
blijven, nog) bestaan, voortbestaan; bestaan, leven (van, om
upon); (zeld.j provianderen, onderhouden; the eustom still -s, deze
gewoonte bestaat nog.

vervangendte)artikel(stof);tosupply
a - for,ookliets in de plaats leveren
van; adj., substituut..., plaatsvervangend; f
zzçr'., de plaats vervullen
(als plaatsvervanger optreden)van;
(er voor)in deplaatsstellen,substituëren; - (by) Lonjuist, platj, zie
replace (by); - for, in de plaats
stellen van.
subs
titutiom (pla&at
slvervanging, enz.,
zie substitute f
,œ.;substitutie;with
fullpowrr of -, met de macht van
substitutze.
substiOtional,substitutionary,(plaatsl-

subsistencw bestaan;(zc!#.)proviandering,onderhoud; (means of) -,zie
vervangend.
means c);during the - of,zie continuance; - m oney, voorschet op substratum , onderlaag, -grond, grond-

loon;onderhoudstoelage;- wagw zie
srlut
t
agh,
(ooekr/#.
),substraat;ithasa-of
liArirlér wage.
llgt een grond van w aarsubsoil, ondergrond.
heid in.
substanfe, zelfsu ndigheid, stof, sub- substruetion, -strueture, onderbouw,
grondslag, fondament.
stantie,bestanddeel;wezentlijkheid);
hoofd-,wezenlijkeinhoud,hoofdzaak, subsum e, onder een klasse (categorie)
brengen, brengen, begri
(het) essentiële; degelijkheid; kern,
jpen, sub-

pit;vermogen;man of-,vermogend
m an;in -,ln hoofdzaak,in wezen;in
werkelijkheid;zieook foreign bj.
gubstantialadj.,(werkelijk)bestaande,
wezenlijk,çcht;degelijk,deugdelijk,
solide,stevlg;bemiddeld,welqestqld,
solide Look v. firma)j aanzlenlljk,
belangrijk; -ly, ook: ln wezen, in

Sum eren

(onder, under), opnemen

(in, in, into).

subsum ption, vgl. subsum e.
subtenaney, onderhuur.
subtenant, onderhuurder.

subtend,onderspannen Lmeetk.j.
suhtense,koorde (meetk.j.
suhterluge, uitvlucht.

guhterranean
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sueeession
gubterranean? -terraneous, onderaards,
f
o
o
k
:
t
o)
;
s
l
a
gen,
s
uc
ce
s
hebben,
goed uitvallen,gelukken;itwas held
gronds;(/zg.)heimelijk,inhetgeheim
werkend.
thattheplaintiffswere(net) entitled

subt*
llte) Lveroud.j,ziesubtle.

subtillzatlon, vervluchtiging, enz., zie
subtilize.
subtilize,vervluchtigen:verdunnen,ver-

fijnen; (/ïg.) fijn ultspinnen; (/fg.)

haarkloven.
suhtitle, ondertitel.

suhtle, fijn, teer,subtiel, ontastbaar,
onnaspeurlijkidoordrinqend(v.geur);
scherptzinnig), vernuftlg, spitsvondig;ookLsluw ,listig,geraffineerd;
distinetion, subtiel onderscheid.

gubtlety,fijnheid,enz.,ziesubtle;subtiliteit; ook: haarkloverij; subtleties,
Lsomsjfinesses.
subtrad ,aftrekken; - from , aftrekken
van; afdoen van,verm inderen, verkleinen,wegnem en van.
suhtraetion, aftrekking'
, enz., zie subtract; - sum , aftreksom .
subtrahend, aftrekker,aftrektal.
subtropieal,subtropisch; - fruit, zuid-

to -,de eiswerd (niet)ontvankelijk

verklaard; nothing -s like sueeess,
den gelukkige looptalles mede;he is

-ed *
m the title (property)by ..., de
titel(hetbezit)gaatovgrop...;he-e4
in ...ing,hijslaagdeerzn,hetgelukte
hem te...; - to, ookl opvolgen in
(bezit, nalatenschap,ambt); volgen
op ;nothing -swith him ,niets gelukt
hem .

sueeess, succes,goçd gevolg,gunstige
afloop (uitslag);It was a deeided -,
hethad veelsucces;ill(bad;good) (z&!#.),slechte(goede)afloop;ehanee
of-,kynsvanslagen topsucces);the
artiele xsa great -,wij (zij)hebben
metditartikelveels.;hewas(proved)
a great - as a ..., hijvoldeed uitnemçnd als...; to achieve (attaim
obtain) -, s.behalen; their eflorts
TFere attended (crowned) ri
th great
great
attended thelr elforts,

hun pogingen werden m et groot s.
vruchttem).
bekroond;zieook successful;to have
suburban c#j.,voorstads...,in devoor- no -,geen s.hebben;to meet with
stad (-steden),in de buitenwijkten) (great)-,to provea (great) -,(veel)
(gelegen);fjig.jkleinsteeds,bekrom- s.hebben;slagen;to m eet with little
w einig s.hebben; to nzeet with
pen;- distriets,buitenwijken'
,znw.,
bewoner van (huis in) de voorstad. signal een schitterend (buitengesubvention znœ.: subsidie (fzzz. voor
woon) s. hebben; buitengewoon
goed voldoen;zie ook succeed.
wetenschappelljke, literaire doeleindenenz.),bndrage;subsidiëring;w'fc., sueeessful, succes hebbend, voorspoesubsidiëren.
dig,gelukkig,geslaagd;-ly,ook:m et
subversiom omverwerping (ook jig.j.
succes (goed gevolg);to be -,succes
subversive,omverwerpend (ookfig.);to
(gevolg) hebben, gelukken, slagen;
be - of, omverwerpen (/fg.); to
opgang maken; succes (met letq)
dism iss on aeeount of eonduet - of
hebben,slagen;hehasnotbeen -,h1j
discipline,ontslaan wegensindisciplisuburb,voorstad.

nair gedrag.
subvert, om verwerpen,-gooien,-stoten

isnietgeslaagd;tobe - in ...ing,erin
slagen te...; they were - in thelr

e
fforts,hun pogingen zijn metsucces
bekroond; zie ook conclusion,
L
o
o
k
j
i
g.
j
.
subway, onderaardse gang, tunnel;
issue cu)en ca),success.
Suffes8iln,Opeenvolging,reeks,aaneen(#r?zer.) ondergrondse spogrweg.
sueeadesLhandelsben.j,geconfntevruchschakeling,rij,volgordeierfopvolging,
ten.
successie;erfrecht;nakomelingschap;
sueeedaneous, plaatsvervangend fzeld. a - ofdisasters,een aaneenschakeling
v.personenj.
van rampen;by (in) -,volgens erfrecht; in -, achtereen,na elkander;
suecedaneum t?wzp.: sueeedanea), wat
vervangt, surrogaat; (zdf#.) plaats- forfive daysin -,vijfdagen achtervervanger.
een;his- to MrX aseditor,zijn opsueceed,volgen op,kom en na;opvolgen

volging van den heerX alsredacteur;

sueeessional
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suller
in rapid -,snelna elkander;in .
- t%
pomp); - a person dry, iemand
als opvolger van;alserfgenaam van;
(geheel) uitzuigen;a -ing barrister,
eritie,ete.,een advocaat,criticusenz.
zie ook duty 11:).

suceessional,erfelijk;achtereenvolgend.
in dendop;- in,in-,opzuigen,(/fg.)
indrinken,in zich opnemen;- up,op-,
suecessive,(opeen-,achtereen-lvolgend,
inzuigen; -ing bottle, zuigfles; -ing
successief;for(on)three - days,drie
dagen achtereen; -ly, achtereenvolpi
g,speenvarken;znw.,(het)zuigen.
sueker, zuiger; zuigleer; zuigbuis;
gens,successievelijk.
sueeessor, opvolger (persoon of zaak;
(pomplzuiger; speenvarken; zuiger,
van , te, of);- in ti
tle, rechtverkrijultloper; (Xrzz&r.) onnozele hals;rod, zuigstang.
gende.
succind, beknopt,kort,bondig.
suekle,zoyen;(/ïg.)grootbrengen.
suednie,barnsteen...;- aeid,b.zuur.
suerose, rletsuiker.
sue
tion, zuiging, (het) in-, opzuigen;
suceory, zie chicory.
œœ.s
,teune
te hul
p znw.
kom,en,
he
lpen,
dredge, zandzuiger; - eleaner
sue
bi
ej
our
n;
hul
p,
bi
j
staan,
(sweeper),zievacuum cleaner;-fan,
stand, steun.
wani- gas,zuiggas; - pipe (tubely
sueeourless, van hulp verstoken.
z.buls(in pomp);- pump,z.pomp;sueeulence, sappighei
d Look jig.j.
valvw z.klep.
sudden?plotsellng,onverhoeds;haastig,
sueeulent,sappig (ook jig.j.
sueeumb, bezwijken, zwichten (voor,
overljld;(al1)ofa- (gemeenz.)= -ly,
plotseling,eensklaps.
onder, to); - to superior force
(numbers),voordeovermachtzwich- sudorifiw zweetverwekkend (middel).
ten.
suds (z?zç,.),zeepsop (geœ.:soap -).
sueh Jd/'
.eTtvoornw.,zulk (een),zo(
een), suw in rechte aanspreken,gerechtelijk
zodanig, van dien aard, dergelijk;
vervolgen, procederen (een proces
zulks; all -, al dezulken; as -, a1s
beginnen, aanhangig maken) tegen
zodanig; if - is the ease, indien
(ook:-atlaw;wegens,for); - (one)
fordam ages,een eistotschadevergoezulks hetgevalis; - has been the
inerease of business that...,dezaken
ding (tegen iemand)instellen;- for,
ook:verzoeken (smeken)om ;- out,
zi
j
n
z
6
t
oe
ge
nome
n,
dat
.
.
.
;
was
the force of the explosion that...,zo
(langsgerechtelijken weg)vragen en
hevig was de kracht derexplosie,dat
verkrijgen; zie ook admittance;sue
...;- aone
,zoeen,eendergelijke;zo
(suing) and labor ting) clause.clausule (in zeeverzekeringspolis), de
iemand;(just)- another,precies zo
een; nog zo een; another - disaster
vergoeding regelrnd van gerechtsand he willbe ruined, nog zulk een
tn anderekostenlngevalvan schade.
ramp en hijisgeruïneerd;- a thing, suede,(van)peau de Suède;- gloves,
suèdelhandschoenen.
zo iets,iets dergelijks;no (some) t, niervet.
thing,(nliets van dien aard, (nliets ssue
t,niervetachtig.
dergeli
jks; - a% zij (dezulken) die; uety, vettig,ve
te 1.hebben,ondergaai;
di
e
we
l
ke;
z
oa
l
s
,
ge
l
i
j
k
bi
j
vo
or
bee
l
d;
s
uf
l
e
r
,
l
i
j
den,
te verduren hebben, uitstaan; (verjoe nalsas...,d1e dagbladen welke
...;p
oud.) dulden, verdragen; LintransLj
l
ac
e
s
a
s
t
he
s
e
,
pl
aat
s
e
n
ge
l
i
j
k
deze; - as to ...,- that..., van dien
lijden (ookjig.j,er onder l.;noodli
laard (zodanig),dat...;thepumpsare
dend zijn (v.fondsen);- ...to,- oneof - a size astohandle...?depom pen
selfto be...(veroud.),zieallow c);hadly(severely).erg te1.hebben;het
zijn van zodanige afmetlng,dat zij
erg m oéten ontgelden; no ehange
... kunnen verwerken; --and--, di
e
en die;dat en dat;zie ook suchlike.
(a slight decllne,ete.),geen verandesuehlike(gemeenz.),dergeli
jk;and -,en
ring (een geringe daling enz.)ondergaa
n; - a loss, schade (verlies)l.;
dergeli
jke.
- bb schade 1
. door; - for it, er
suek ww.,zuigen (op,aan),in-,oq-,uitzuigen (ook jig.);zuigen;lenszljn (v. voor boeten,het(moeten)ontgelden;

sufferable
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suggeg:
from , 1. aan; 1. door (
sugarc)znw.,suiker'
,Lgemeenz-jvleierij;
onder
)
;
- i
beet, eane, grape, m aple -, beetn mones geldelijke schade 1.
sulferable, duld-, toelaatbaar; uit te
wortel-,riet-,druiven-, ahornsuiker;
houden, te verdragen.
hrown (moist), white, yellow ey
sufleranee, toelating,dulding,toleranbruine (basterd), witte, gele s.;
eastor-,strooi-s.;erushed-,farine-s.;
tie;(biIl of) -, (douanelvergunning
erystal -, kristal-s.; granulated -s
totlanding van goederen;to rqmain

tbe left) in -, noodlijdend ziln (v. fijnes.;loaf-,brood-s.;lump (eube)
-,klontjes-s.; powdered (sifted) -s
fondsen, wissels); to be admitted
poeder-s.; raw (crude,unreflned) -p
(hold a position,ete.) on -,geduld
worden;- quay (wharf;warehouse), ruwe s.; refined -, raffinade; - of
lead, lood-s.'
,
&z.! (belsuikeren, s.
kade (pakhuis)waarop (waarin)goe. œf
deren mogen worden geland (opgedoen in (bi
J); (/tg.) (verlsuikeren.
slagen) voordat de rechten zijn
verzoeten,verbloemen (ook.
.- over);
betaald.
Lgemeenz.)lijntrekken'
,zie ook pill1.
sufferer, lijder;slachtoffer (van, by); b)ss.ame
nst.,- basin,suikerpot;- beans
boon; - beet, s.biet; - boilers
tobea -byit,erbijverliezen (tekort
s.ketel'
! ook = - refiner'
,- bountys
komen); this iildustry in partieular
s.prem le; - eampaign, s.cam pagne;
is a -,deze tak van industrie heeft
er hetmeestonder te lijden (er het
eandy, kandij-s.; - canw s.riet;
--eane erusher-. s.rietmolen; - canmeest bi
j verloren).
is
ert
,or
s)
.,
bus;
eas
k, s.
sum ew genoeg (voldoende,toereikend)
(
etas
s.st-rooi
er;
vat;- easter
--coat, znw-,
z
i
j
n
(
vo
or
,
f
o
r)
;
a
br
i
e
f
s
t
at
e
me
nt
will -, een korte verklaring is vols-laagje; fcf
zz., (verlsuikeren (ook
doende; - it to say that @*@# ik moge
jig.j,met een s.laagje overdekken;
zzc ook pill l; eontent? s.gehalte;
volstaan m et te zeggen,het zi
j vol- eonvention. s.conventle; - crops
doende hier op te m erken,dat ....
s.oogst; - cultivation! s.cultuur; guffieieney, voldoendte) hoeveelheid
duty, s.belasting,-accljns; - estatem
(voorraad,aantal);genoegom van te
zie- plantation;- exchange,s.beurs;
leven; voldoendheid; Iveroud.j bekwaam -, geschiktheid; a - ol ...,
- gum (a4uslr.),timmerhoutleverengenoeg, voldoende...; the patent
deeucalyptus'
,- loaf,s.brood;kegelspeeilieation is laeking in - of
vorm ig lets; - house, zie - w orks;
- l
ouse,zie- m ite;- m aple,s.ahorn;
deseription, de beschrijving in dit
octrooischriftisniet voldoende;- in
law,I'
echtsgeldigheid.
suffieient, genoeg, voldoende, genoeg-

zaam, toeri-ikend (voor,for); (ecroud.j bekwaam,geschikt;amply -,
ruim tschoots) voldoende; - in law,

rechtsgeldig'
,zie ook fund znw.
suffix znw.,achtervoegsel;ww.,achter-

- mill, s.m olen; s.fabriek; - m itw
s.gast; - plantation, s.plantage; plallter,s.planter;- plum ,s.boon; refiner, s.raffinadeur; - refinerym

s.raffinaderij; - tongs, s.tang; works, s.fabriek.
sugariness,suikerlachtligheid,enz.,zie
Sugary.

voegen (v.lettergreep enz.).
sugary,suikertachtlig,suiker-..,s-zoet
Look jig.).
sulfoeate, verstilcken, smoren, (doen)

suggest, suggereren ingeven;voor den
geestroepen,op de gedachte brengen
van, doen denken aan,wi
jzen (dui(erammed) to -,stikvol.
den) op; (als middel) aan de hand
suflrage,stem ;kies-,stemrecht;(algestikken.
suffoeation, verstikking; erowded

meen) oordeel; ook: goedkeuring,

instemm ing.
suffusw overgieten, -spreiden,-dekken

fmet.with).

sulfusion, overgieting,-spreiding,-dekking.

doen,opmerken,(hetdenkbeeld,de
veronderstelling) Opperen, voorstel-

len,in overweging geven,aanraden;
ookl verm oeden, geloven; there is
nothing to - ...,er is niets dat er op
duidt...; - that ..., ookk op de m o-

suggestible
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sulphur

kennen; fji
gelijkheid wijzen,dat...,we would g.) hetzelfde doen) het
voorbeeld volgen;at the - ol (
thatyou cable(youreabling,zeld.:to
jur.),
you to eable) ...,wijstellen u voor, ten verzoeke van;- ease,handkoffer.
geven u in overweging te telegraferen sui
tII,passen,voegen,gelegen komen,
schikken,convenlëren;bevallen,aan*@*;we venture to - ..., wij zouden
wi
llen voorstellen Look:opmerken)...; staan, geschikt zijn (voor); (goed)
itself,zich opdringen,(vanzelf)opkomen (passen) bij, overeenkomen
kome
n
(
v.
ge
dac
ht
e
)
(
a
an,
bi
j
,
t
o)
;
metLook:-with);voorzien,bedienen
lt did not readily - itself to m w het
(van,with);he is hard to -, hijis
kwam nietdadelijk in mijop;we moe
ilijk te voldoen, hetis moeilijk
that it would be better to ..., naar

onze m ening warehetbeterom ...;w e
therelore - the advisability of...,het
kom tonsderhalve raadzaam VOOr...*

thishas-et
ltometheidea(01)...,dit
heeftmijop degedachtegebracht...;

this -sthem agnitudeofthework,dit
geeft een denkbeeld van den om vang
van het werk; - a plam een plan
opperen;the plan has been -ed by ...,
ook:het plan gaat uit van.
suggestible,gesuggereerd enz.kunnende

wordçn,zie suggrst.
sugyestion, suggestle, ingeving,inbla-

zlng; aanduiding; opm erking,bewering;raad,wenk,voorstel,denkbeeld,

het hem naar den zin te maken; oneself,naar eigen goeddunken han-

delent zijn gang gaan; zich (zelf)
voorzlen;as -syou best, zoals het u
het beste uitkom t; - one's book

(eard, game), in zijn kraam te pas
komen; will that date - (you)1,
convenieert die datum u ?; - one's
interests,metzijn belangen stroken;
- one's pm pose,geschikt zijn voor
zijn doel; ook = 'wone'sbook,etc.;
- one's requirements, geschikt zijn;
admlably (eminently, extremely
well) -e4 lor, bij uitstek geschikt
voor;- to, aanpassen aan,schikken
naar, geschikt maken voor; - the

idee;zweemptje);a - of...,ietsdat
aetion to the word,de daad bijhet
doetdenken aan (wijstop);to make
woo
rd voegen;-ed to (for),geschikt
voor; strokend m et; zie ook con(olfer,putforward)a -,een voorstel
venience en taste znw.
doe
n,ern idee (plan) opperen, een
opm erklng m aken;thispromptsthe - suitability,gepastheid,enz.,ziesuitable.
that...,dit brengt als vanzelf op de

gedachte,dat...;at my -, op mijn
voorstel(aanraden);at(on)the - of,
op voorstel (aanraden) van.
suggestionize (jur.):suggereren.

suitable? passend, gepast, voegzaam ;

geschlkt(yoor,for,to);- opportunity
(quality,time),gejchikte (passende)
gelegenheid (kwallteit, tijd); - to,
ook: overeenkomstig.
suggestive, suggestlef, te denken ge- suitw serie,reeks,stel;a - (ofrooms),
vend, nieuwe gezichtspunten opeeen reeks vertrekken; zie ook furniture.
nend;bij iemand opkomend; veelbetekenend;to be - of,doen denken suitings, costuum stoffen.
aan,wijzen (duiden)op,degedachte suitor, eiser (in proces);verzoeker.
wekken aan.
sAAlky, gemelijk.
suggestiveness, (
sullage, vuil,rioolvocht.
he
t
)
s
ug
ge
s
t
i
e
ve,
e
nz.
,
zie suggestive.
sullem gemelijk;koppig;akelig,somber;
*
suieidal, zelfm oord...; ZL& ook COm traag.
sully, bevlekken, bezoedelen, besm euP
e
t
i
t
i
o
n.
em eide,zelfm oord L
ookjig.);zelfmoorderen (fnz.jig-j.
:.- of
paar;toeommit-,z.plegen (ookjig.j. sulphate,sulfaat,zwavelzuurzout'
eopper,iron,lead,zinw koper-,llzer-,
smt
- 1, verzoektschrift); aanklacht;
lood-,zinksulfaat.
(rechtslgeding,proces(00à:lawsuit,in law); pak, costuum Look: - ol sulphide, zw avelverbinding, sulfide; of irom zw avelkies.
elothes);stel,garnituur;arithmetieis
ulphite, zw aveligzuurzout.
(not) his long -, rekenen is zijn l
fort''(niet);to follow -,kleur be- sulphm znw.,zwavel;erude -,ruwe z.

sulphurate
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roll (stick) -, pijp-z.;flowers of o

SMR

summarize, (beknopt)samenvattt'n,in

pow4ered -, bloem van z.; - eom het kort weergeven, rosumeren; zie
pound, z.verbinding'
2 - ore, z.erts
;
ook balance sheet.
.
- pit,z.groeve;- spnng,z.bron;adJ., summary adj.,beknopt,kort,summier,
sum m air'
, zie ook sum m arily; z.kleurig;-geel;ww., (uitlzwavelen.

sulqhurate,zwavelen;metzwavelver-

jurlsdietion, snel recht, summiere

blnden.
procesorde; - proeeedingsr kort gegulphuratlom zwaveling.
ding; to pass jut
k ment in - prosulphureous, zwavelig, zwavelachtig,
eeedings, uitspraak doen in kort
zwavel....
grding;znw.,kortbegrip (overzicht),
gulphuretted,- hydrogen,zwavelw aterresum é, samenvatting, sum m arium .
s
um
m atiom optelling;som , totaal.
stof.
sulphurie,zwavelig;- acid,zwavelzuur; Sum m er I znw ., zom er; - -fallow,ww.,
- ether, z.ether.
in den z.braak laten liggen'
,znw.,in
sulphurization, vgl.sulphûrize.
den z.braakliggendland;-freeboard
sulphurize, zie sulphurate; ook: vul(scheepv.j,m ax lm um diepgang v OOr
caniseren.
denz.è-holidays,z.vacantie;-house,
z.huisle; - lightning, weerlicht; sulphurous,ziesulphureous;(/ïg.)hels;
heftig,verhit; - aeid,zw aveligzuur.
re
sidenee, z-verblijf- - (clearanee)
sulphury, zie sulphureous.
sale, z.opruim ing, -uitverkoop; -

sultana,sultanarozijn.

gultriness, zwoelheid,drukkende hitte.
sultry, zwoel,drukkend,heet.

sum znw.,som ;somma;totaalLook:total); (/ïg.) som (ookl - total); a
eonsiderable, large, round, sm all -,
een zeer grote (aanzienlijke),grote,
ronde, kleine som ; the - (and
substanee)of...,dekern van (betoog
enz.);the - (and substance) ol his
objeetionsis this,zijn bezwaren kom en hierop neer; - ol m oney, geldsom , som gelds; in -, sum m a
sum m arum ; to be indebted to a

time,z.tijd Look de ti
jdregeling);z.seizoen; zie ook wheat; ww.,den z.
doorbrengen (te, in,at, in); gedurendedenz.(laten)weiden;Lgemeenz.j
uitpluizen,van alle kanten bekijken.
sum m er II, dwars-, schoor-, moerbalk
(ookk - tree).
summer 111,optçller (ookl--up).
Sun:nlepy, Z0n2erS.
summit, top,kruin; (/fg.) toppunt; Ievel,hoogste peil (ligging),hoogste
punt (v.spoorweg enz.).
Sum m on, Oproepen, Ontbieden; SOm merenydagvaardeniop-,bijeenroepen;

bekeuren; to be -ed to appear in
Person in the - of, een schuld aan
zem and hebben tot een bedrag van;
eourt,to be -etlinto eourt,voor den
f&,œ., sam en-, optellen Look:- up);
rechter gedagvaard worden;- (up)
som m en m aken; - IIP, Opsomm en'
one'seourage,zijn moed verzamelen.
(beknopt) sam envatten,resunaereq; summ oner, dagvaarder, deurwaarder.
to -up (theposition)...,-mingup..., summons (me.: -es) znw., sommatie,
resum erende, ...; the foregoing -s
up ...,hetbovenstaandeiseensam envatting van..;-mung-up,ook:résum é

dagvaarding, oproeping; bekeuring,
proces-verbaal; to obey the
aan
de som matie voldoen; to serve a

(ïnz.jur.),recapitulatie,resumptie.
sumaeth),sumak,looiersboom ;bladen,

(uplon a person, iemand een dag-

vaarding betekenen; œœ.,dagvaarbast enz.van de sum ak.
den; bekeuren.
sum m arily, in het kort, beknopt, sump, vergaarbak, zinkput, mi
jnput.
Summ ier,Stlm mair;ZonderVorm Van sumptuary,- law,wettegen de weelde

proces,kortemetten makend; (jur.)

(tot wering van verkwistende uitgaven).
sum ptuous, kostbaar, prachtig, rijk,
weelderig; -Iy fitted out, weelderig
(t
o
nt
ers
mi
lage
nante(
d
be
,ë
ei
t
ndi
c.),
gd,
op staanden voet
ingericht (v.schip enz.).
opgezegd enz.). sun c)zon Lookjig.j;totake(shoot)the

sum m ier,in kort geding; to deal with,summ ierbehandelen;ookkkorte
m etten m aken met; - dism issed
Engels H andelswoordenboek
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Sunday
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superlluit

superabound, in overvloed of te over-

(scheepv.j,de zon schieten;the rises (sets),de zon gaatop (onder); vloedig aanwezig zijn; - in (with),
his (its) - is set,hi
J (het)heeftzijn
overvloedig (ruim,rijkelijk)voorzien
tijd gehad; œfzz.,aan de zon blootzijn van,rijk zijn aan.
stellen, drogen enz. in de zon.
superabundance, (te) grote overvloed.
m enst., -beam , zonnestraal, - superabundanttl
btblsa
y), (a1te) overvloedig.
ind, zonneblind, scherm,jaloezi
e;
s
upe
r
add,
(
e
r
no
g aan)toevoegen.
- burnep groep gas
-ofelectr.lichten superadëtion, (
ver
dere) toevoeging;
aan zoldering;--burnt, door de zon
toevoegsel.
-

-

verbrand'
, --eraeked, door de ZOn
gebarsten; --eured, zie N-dried; -

superannuate,ongeschiktverklaren w egens ouderdom ;ontslaan wegens ge-

deek Lsclteepv.j,tentdek;-dial,zonnewijzer; -l
lown (Xmcr. o! dial.j,zie

vorderden leeftijd,op pensioenstel-

len; -d, ook:verouderd, afgedankt.
xset; --dl
riet
l, in de zon gedroogd; superannuation, pensionnering, vgl.
- - dry, i
n de zon drogen; - glass,
superannuate; - Act, Pensioenwet;
brandglas;- glasses,zonnebril;- hat
(allowanee),pensioen;- eontribu(helmet),zonnehoed (-helm);-light,
tions
, p.bijdragen; - fund,p.fonds.
s
upe
r
b,prachtig,groots,superbe;- im z
onnelicht,z.schijn;-lit,doordezon
verlicht; --prool, bestand tegen de
pudenee, ongehoorde onbeschaamdzon,nietverschietend;- ray,zonneheid.
straal;-rise,zonsopgang;-set,zons- Superfar<o, supercarga: ladingopzichondergang; -shade, parasol; zonneter.

scherm;-shinw zonneschijn Lookjig.j; supereharger, aanjager (v.motor).
supereilious, laatdunkend, aanmati-up (dmcr.ojdial.j,ziexrise.

Sunday, on -s, des Zondags; -s and
gend, hooghartig.
publie holidays, Zon- en feestdagen; supereiliousness, laatdunkend-, hooghartigheid.
PAPOP, Zondagsblad; - serview
Z.sdienst.
supereminenee?voortreffelijkheid,enz.,
zie superem lnent.
sunder, (vaneen-,aflscheiden,vaneen- supe
rem inent! alles overtreffend:allerscheuren Lookjig.);splitsen,splijten;
voortreffelilkst,boven alles ultmunL
z
e
l
d.
j
s
c
he
i
de
n,
ui
t
e
l
kande
r
gaan.
sundry, diverse, allerhande; sundries,
tend, weergaloos.
diversen, allerlei; stukgoederen;
supererogation, verrichting van meer
tailors' sundries, kleerm akersbenodan de plicht eist.
digdheden;
aecounts, sundries supererogatory,m eerdan deplichteist;
aeeount,diversenrekening;- debtors'
overtollig.
(erediters') aeeount,diverse debiteu- superexeellenee, buitengewone voor-

treffelijkheid.
ren (crediteurçn) rekening; - ex- supe
rexeellent, buitengewoon voortrefpensets),sundries,diverse onkosten,
diversen;zie ook a11c).
f
e
l
ijk.
sunken, - roek,blinde klip.
superfatted,overvet (v.zeep).
sunn (hemp),Eng.-lndischehennep. supedieial,oppervlakkig;aan deoppersunny,zonnig Look jig.j;the - side,de
vlakte (gelegen);ondiep;vlakte...;zonkant; (/fg.) de goede (gunstige, knowledge, resem blance, investigation, view, person, etc., opperoptimistische)zijde.
super(gemeenz.j,ziesuperfine; 120 -ft
vlakkigte) kennis,gelijkenis,onderzoek,beschouwing, persoon enz.; Lqemeenz., ajk. superficial), 120
vlerkante voet.
foot, vierkante voet;
m easurw
SMPPK-,boven-,OVer-,Stlper-,m eer dan,
vlaktem aat.
buitengewoon; - royal,superroyaal- superfieiality, oppervlakkigheid.

papier (+ 19x 70 cm); zie ook superlieies, oppervlaktte);vlak.
dividend bjen tare znœ.;zie verder superfine, extrafijn, extra prima (vajzond.samenst.
kwaliteit);uiterst verfijnd.
superfluity, overtollig-, overbodigheids
superable,overkomelijk.

superlluous
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supervenient

rincumbent.
overvloedtigheid);- ofmoney,grote superjaeent,zie supe
geldruim te.
superlative c#j., alles overtreffend,
superlluous,overtollig,overbodig,overvoor
treffelijk, ongem een, hoogst;
- l
vloedig;to render -,overbodig m ay,ook:in den hoogstengraad;znw.,
superlatief, overtreffende trap.
ken;though perhaps-,..., (wellicht)
ten overvloede ....
superlativeness,voortreffeli
jkheid,enz.,
superfluousness,overtollig-,overbodig-,
zie superlative adj.

overvloedigheid.
supernorm al,boven het normale,m eer
superheat, oververhitten; -ed steam ,
dan norm aal.
oververhitte stoom .
s
upe
rnumerary c#j.,boven hetgewone
superheater, oververhitter.
(bepaalde) aantal,overtallig,extra;

superhumam bovenmenselijk;- ellorts,

znw., sprnumerair; extra-bediende,

- em pl
b.e pogingen.
oye.
superim pose, er bovenop plaatsen; superordlnary,boven het gewone,m eer
dan gewoon.
(nog) plaatsen (op, boven,on); supe
bovendien opleggen.
roxide, superoxyde.
superineumbent, bovenliggend,er (bo- superphosphate, superphosphaat.

venlop liggend.
superpose,(er)bovenop plaatsen;boven
superinduee, (er aan) toevoegen, er
elkander plaatsen;leggen (plaatsen)
bijvoegen,teweegbrengen.
op Lookq- on,upon).
superindudiom toevoeging, enz., zie superpositi
on,plaatsing(bovenlop,enz-,
superinduce.
zie superpose; (fdcAn.) superpositie.
supe
rintend,toezicht houden (hebben) supersaturate, oververzadigen.
op, het opzicht hebben over, het supersaturation, oververzadiging.
beheer voeren over,controleren;toezicht houden.

superseribe,van een opschriftvoorzien.
Supersfript, er boven geschreven (
ge-

superintendenee, (opperltoezicht, op- supe
Plaat
st).
rseription, opschrift; het voorzien
zicht;under the - of,onder toezicht
Van.

van een opschrift.

supe
rint
endent znw., (hoofdlopziener, supersede, buiten werking stellen, af- opzi
chter, -inspecteur, controleur,
schaffen, opheffen; vervangen (p.
superintendent,beheerder;walbaas;
zaak oj persoonj;verdringen;in de
(dz?zdr.)bedrijfsleider;- (ofpoliee),
pl
aats komçn (treden)van,vervangen; m aehinery has largely -d
com missaris van politie;adJ'.,controlerend,toezicht hebbend.

superior adj.,superieur,voortreffelijk,
uitmuntend;oppertst),bovenst;bo-

m anual lahour, de m achines hebben
den handenarbeid voor een groot
deel Vervangen.

ven..., hoofd...; verheven; arrogant; supersedeas(
jur.),(writo1) > beveltot
- eourt,hoger rechtscollege;- letter
schorsing ofstaking derprocedure of
vervolging.
qigure),boven denregelgeplaatstte)

letter (cijfer); - numbers (foree), supersedm e (Xmcr.), zie supersession.
num erieke m eerderheid, overm acht; supersessiom afschaffing, vervanging,
to be - to,staan boven,overtreffen,
enz.,zie supersede;in - of,ter vervanging van.
beterzijn dan;verheven zijn boven; supe
rstratum , bovenlaag.
tobe-in speedtoanyothermaehine,
iedere andere m achzne in snelheid superstructural, van den bovenbouw .
overtreffen;to rise - to,zich verhef- superstructure, bovenbouw .

fen (verheven zijn) boven; zie ook supertax (vdrou#.),zie surtax.
limit c1);znw.,superieur,meerdere; supervene, er tussenkomen, er (nog)
L
druk
k.j,ziexletter(figure);hehasno
bijkomen; (onverwacht) in-, op- i
n ...,niem and overtreft hem in....
treden; terstond volgen op yooà:
superiority, superioriteit (boven, to,
- on).
over), meerderheid, voortreffelijk- supervenient,bijkomend,enz.,ziesuperheid; overm acht.

V ene.

supervelltion
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supervention, (onverwachte) tussen-

komst,enz.,zie supervene.
gupervise, het toe-,opzicht hebben op

(over),toezien op,inspecteren,con-

troleren.
supervision, op-, toezicht, inspectie,

contrôle;toexercise (elose)-,(nauwkeurig) toezicht houden (op, on);

under the - of,onder t.van.
supervisor,opziener, opzichter,inspecteur, controleur.
supervz
*sory, m et het toezicht belast,

controlerend;zie ook board Ilc).

supplant, verdringen, den voetlichten.
supplanter,verdringer.

supplec#j.,buigzaam ,qlastisch,soepel;
(/fg.)plooibaar,gedwee; œœ.,buigzaam enz.maken (worden).
gupplementznw:tsupplement (op,to),
aanvulling, bpvoegsel; œœ., aanvullen (met, with); - a report with
one's own eom m ents, een rapport

m et ziei
gen opm erkingen aan#n ei
vullen.
supplem ental, zie supplem entary.
supplem entary,aanvullend,aanvullings
..., additioneel,suppletoir;to be - to,

aanvullen;-to...eame...,bij...kwam

nog...; - agreem ent? aanvullende
overeenkom st;- ere*t,aanvullingscrediet; - estim ate, suppletoire begroting; - funds, s.e. gelden, law, aanvullingswet; - order, na-,

bijbestelling,aanvullingsorder.

suppletory,aanvullend;zie ook oath.
guppleness, buigzaam heid, enz., zie

suqple.
suppheate,smeken (om)(om,ook:lor),
nederiy verzoekrn.
eupplieatlon,sm eklng,nederig verzoek.
supplier,leverancier;verschaffer, enz.,

vgl.supply c);toevoerapparaat.
supply c) ww., aanvullen,vergoeden,
voorzien in;leveren (verkoqen),verschaffen,verstrekken,voorzzen (van,
with), van het nodige voorzien;
aan-,toevoeren;bijpassen,suppleren;

supposable
from , aanvoeren t11
*t.
, Zte ook
deficiency,gap.information,wantc).

bj znw., aanvulling; voorziening (in,
met,of),bevoorrading,aan-,toevoer;
voorraad, hoeveelheid, parti
j; levering (verkoop)?leverantie,verschaffing,verstrekklng;suppletie;aanbod
(tegenst.:vraag);supplies,ook:(geldlmiddelen,(aangevraagde,toegestane)
gelden,credieten (ïn Parl.);a fresh
-, een nieuwe voorraad; to send a
f
esd)h offorms, een aantal (
rraa
voornieuwe formulieren zenden;
a Iarge (plentlful; gcanty) - ol,een
grote (zeerruime;geringe)voorraad
(hoeveelheid, aanbod van)...;large
(seanty)supplies,grote(geringe)aanvoerten); visible -, zichtbare voorraad;ag long as the - lasts, till the
- i
s exhausted, zolang de voorraad
strekt; - an4 dem and, vraag en
aanbod; - of aip luchttoevoer;zie

ook cash c1), source,e.a.; supplies
de
partment, magazijntafdeling); pipe, toevoerbuis.
support ww.,(onderlsteunen Look jig.j,
stutten;dragen,ophoudenionderhouden,in het onderhoud voorzien van;

uithouden, (verldragen, verduren;
s
tave
n (v. theorie enz.; door, by);
linaneially, financieel steunen;
wheat -s itself (beurst.j,tarweblijft
vast; -ing power, draagkracht (v.
fundering); znw., steun, ondersteuning fook jig.),hulp;stut,steunsel;
onderstand; Lbeurst.j steun, steunaankopen,zieook bullz4œ.;(levenslonderhoud, bestaan, broodwinning;
finandal-,financiële steun;tofind -

lm s.vinden in (ook jig.,v.mening
enz.);to give - to,steunen,s.verlenen aan; to lend - to, s. verlenen
aan (bewering enz.);in - (of),tots.
(van);tot staving lvan);to speakin

- of, bepleiten, voorstaan; to m eet
with -y s. ondervinden, gesteund
worden.
- t
he demand,in de vraag voorzien, supportable, draagli
jk, te verdragen;
houd-,verdedigbaar.
aan de v.voldoen;- a loss,een verrter, ondersteuner, steun, stut;
lies (gemis)vergoeden;- a person's suppo
voorstander, verdediger; aanhanger.
ne
ed
s
(
wa
nt
s
)
,
i
n
i
e
mands
be
ho
ef
t
en
voorzien; - the plaee o1, de plaats supposahle, te veronderstellen, denk-

i
nne
men (vervullen)van,vervangen;
- t
he tradw aan den handelleveren;

baar; supposahly, gelijk men kan
(zou)veronderstellen.

SuppoSe
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surlaee

suppose, (verlonderstellen, aannemen, staking,einde; f&zm., ophouden, stastellen;vermoeden,menen,geloven;
ken.
vooronderstellen;-itis(supposingit sureharge znw.,overtbellading,-belast
o be) truw aangenomen (gesteldl'
, ting; toeslag, extrabelasting, -betadat hetw aaris;- wewroteto him at
ling; strafport; (postzegellopdruk;
overvraging; oververhitting; œœ.,
oneel, als wij hem eens dadelijk
overtbelladen,-belasten,-bezwaren;
schreven?;he is -41 to be rleh, hij
moet rijk zijn;-d,verm eend; -dly,
extra belasten (p.zaak 0/persoonj;
ve
r
m
o
ede
l
i
j
k,
naa
r
ve
r
onde
r
s
t
e
l
d
overvragen;van opdruk voorzien (v.
m ag Niorden.
postz.);ook = superheat;a - ol 5/on the freight rate, een toeslag van
supposition,(verlonderstelling,vermoe5 sh.op de vracht.
den;on the - that...,in (uitgaande
van)de veronderstelling,dat....
surd (wisk.),onmeetbaar (getal).
suppùsitional,(verlondersteld,hypothe- sure, zeker,verzekerd (van,of,asto);
tisch, verm eend.
vast,stellig;zie ook surely;to he >
supposititious,ondergeschoven,onecht,
(voorlzeker,stellig;(wel)zekpr;welvals; verondersteld, denkbeeldig; iswaar;we are(feel) - ...,wiJzijn er
easerondersteld geval.
z
eker(overtuigd)van...;be-toeallon
him ,verzuim niet hem te bezoeken,
suppositive, (verlondersteld;onderstellend.
suppress, onderdrukken, bedwingen;
stuiten, rem m en, remm end w erken

op; tegengaan, opheffen,uitroqien;

achterhouden,weglaten, verzwljgen
(v.feitenenz.);verbieden (v.courant,
boek,publicatie e.d.).

suppressible, bedwingbaar, enz., zie

suppr
ss. onderdrukking, enz., zie
sup
pressç
lon,
suppress.
suppressive, Onderdrukkend, enz., zie
suppress; - measures, m aatregelen
ter bedwinging van iets.
suppressor, onderdrukker, enz., zie
suppress.
supra protest,per i
nterventie Lbl
j wissels); zie ook accept, acceptance,
acceptor.
suprem aey, suprem atie, opperm acht,
gezag,-heerschappij;to hold -, een
overheersende positie (de eerste

bezoek hem vooral;to telloneto be to ...,iem and op hethartdrukken om

; he is - to eome, hij komt z.
(stellig);itis- to happen,hetzalz.
(stellig)gebeuren;I am not(do not
feel)- aboutit,ik ben ernietz.van;
to be qeel) - o1,z.(overtuigd) zijn
van;to be - of one's ground,z.van
zijn zaak zijn;(in order)to make ->
om z.te zijn;ten eindezich teovertuigenlto make - that(of,about,as
to), zlch verzekeren (vergewissen,
zekerheid verschaffen), dat (van,
omtrent); to make - that, ook: er
voor zorgen (om denken), dat...;
zi
eook card c),ground llca),seller;
-footed, vast van voet; (/fg.)betrouwbaar,solide.
suz(
e
ly,
,r
ze
kerz)eke
,zerke
voorzeker,stellig; toch
...

wel;- priees have not
advaneed so eonsiderably within sueh

a short timel, de prijzen zijn toch
plaats) innemen.
zekerniet zo aanzienlijk gestegen in
supremw (allerlhoogst,opperst;opperzulk een korten tijd!
machtig, souverein; voortreffelljk; sureness, zeker-,stellig-,gewisheid.
van allesoverheersend belang; ui- surety,borg;avali
st;(zd!#.)borgtocht,
-stel
terst, laatst; -ly, ook:in den hoogling,pand; a good -, een solide
sten graad; to rule (reign) -, de
borg;to be required tofind- (sureopperheerschappij voeren; to stand
ties), een b.(b.n)moeten stellyn;to
-,allen (alles) overtreffen;zie ook
stand -, to betcome) -, b.blljven,
court c1).
alsb.optreden (voor:for); - insursurah, surah: in Europa bedrukte
Rnpe,Aie guarantee lnsurance.
lndische tafzijde.
suretyship, (het) borg zijn,b.stelling.
surat, soort grof Eng.-lnd. katoen.
sud, branding.
sureeaseLveroud.)znw.,(het)ophouden, sudaeeznw.,oppervlakte(ookjig.j,vlak,

surleit

870

buitenkant;it is only of (on) the .
(/fg.),het zitslechtsaan denbuitenkant;on the -,aan de oppervlakte,
(fig.j oppervlakkig (beschouwd); to
bring (come)to the -,aan deoppervlakte brengen (komen),(/fg.) aan
den dag brengen (komen); - man
fspoorw.j, wegwerker; - printinw
reliëfdruktken); adj., oppervlakkig,
:yn den buitenkynt (gelegen),uiterlnk; a - acquaintanee with, een
oppervlakkige bekendheid m et; appearanees,het o.aspect der zaak;

ww.,gladmaken,polijsten,planeren;
ook = to bring (come)to the -.
sud eit znw., oververzadiging, -lading,
overmaat Look /ïg.); to (a) -t tot
walgens toe; ww., oververzadlgen,
laden Look /fg.;metiwith).
surge ww., golven, hooggaan, deinen,
aanzwellen (ook jig.t; Lscheepv.j
schrikken, uitschieten (v. kabel);
(electr.j oplopen (v.spanning);- in,
binnenstromen; znw., (hoge) golf
(golven),golving (ook fig.j,stortzee.

surgeon, chzrurg; officier van gezondheid;scheepsdokter;--llentist,tandarts.

surrebut

(bedrag);adj.,ovçrtollig,over...;to
beeome - (to requtrements),beschikbaar komen,overzijn;- to requlrements, overcompleet fook v.personeel); to have a book-keeper - to
requirements(one'sstaff),een boekhouder overtcompleet) hebben; funds, overtollige geldmiddelen; populatiom overbevolking; - stoek,
overtollige voorraad; - treaty,exce-

denten-contract (c,
ssur.); - value,
m eer-, overwaarde; zie ook accum ulate en profitca).
surplusage, zie surplus znw.
surprisal(zc!#.),ziesurprise znm.;-(s),
overvalling (oorlogsmolest).
sr prise c)znw.,verrassing,verwondering,verbazing,bevreem ding;verrassing,overrom peling;theehange eam e

asa(no)-,deveranderingwas(niet)
verwacht; to eause -, bevreemding
(verbazing)wekken;to expressone's
-,
zijn bevreemdingtekennengeven;
to take by -yverrassen,overrom pelen;
henee it is not a m atter 1or - that
*@@# het is derhive niet te verwonderen,dat...;it is a m atter of - to us
that..., het bevreem dt ons,dat...;to

surgery,chirurgie;operatiekamer;(dokterslspreekkamer.
surgieal, chirurgisch.
gurlp nors,gemelijk.

our(great)-,totonze(grote)verbazing;to the - of,totv.van;- paeket,
surprise Look jig.j; - visit, onverwacht (onaangediend) bezoek.
surm isable, te verm oeden.
Wz+.,verrassen,verwonderen,verbasurm iseznw.,verm oeden,onderstelling, bjze
n, bevreem den; verrassen, Overgissing; ;rzm., verm oeden,onderstellen, gissen.
surm ount,teboven kom en,overwinnen

(v.moeilijkheden enz.);staan (liggen
enz.) op,zich bevinden boven; -ed
with,be-,overdekt met.
gur
mountablw overkomelijk, te overwinnen.
surnam
e znw., fam ilie
-, achternaam '
.
.
bi
;œœ .,eenbi
delnnaaamcht
l
naa
m geven;b%:
ernaam noem en;. -dl ...,

bijgenaamd
met den familie11ttttlll ....
eurqass, overtreffen, te boven
: gaan;
-mgtly), alles overtreffend, weergaloos.
surpassable, overtrefbaar.

surplusznw.,surplus,overschot,(batig)
saldo; (dmer.) winstsaldo, onverdeeldewinst;the -,ook:hetm eerdere

rom pelen; betrappen; zie ook surprising; agreeably -d, aangenaam

verrast; highly (extremely, reatly)
-tl,(ten)hoogstle)verbaasd (verwonderd);to he -d,zich verbazen,verbyasd (versteld) staan,verwonderd
ziln (over, at), vreemd ophoren
(van,at);we are -(1,it-susthat...,
het verbaast (bevreemdt, verwondert) OIIS, dat.**) m et bevreem ding
zien wijenz....; a person into **@N
iem and door overrompeling (
bijverrassing/brengen (krijgen)tot.
surprising, verwonderlijk, verbazingwgkkend; -ly, ook: op verrassende
wljze;itis(not) - to f*
lndthat...,het
is verwonderlijk (behoeft geen verwondering te wekken),dat....
se rebut (jur.), de laatste conclusie
indienen (v.eiser).

surrebutter

sugpend
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onderwerpen;inspecteren,opnemen;
suaebutter (jur.),laatsteconclusie van
eiser.
for -, ter expertise;ter inspectie; expenses, expertisekosten; - report,
snrrejoin (jur.), een nadere conclusie
indienen (v.eiser).
e.trapport).
surrejoinder(jur.),nadereconclusievan surveyor, opzichter, inspecteur; opneeiser.
mer,landmeter;taxateur,expert(bij
se render œm., Overgeven, uit-, inve
rzekering, averij); - of eustoms,
leveren,afgeven, uit handen geven,
verificateur;-'sfee,honorarium van
den expert, expertisekosten; -'s
afstand doen van, afstaan Look v.
voorrecht), opgeven; afkopen (v. report(eertilicate),ziesurvey report.
polis); (jur.) verschijnen (v. gefail- surveyorship, opzichterschap, enz., zie
leerde);the doeumentsto be -ed on
surveyor.
paym entonly,de docum enten m ogen survival
,overleving,(het)nog in leven
slechts tegen betaling worden afgezijn (voortbestaan); langst overgegeven; - oneself to, zich overgeven
blevene; overblijfsel;a - lrom old
aan (geWoonte 0nZ.); ZnW., OVer- times,een overblijfseluit vroegeren
gave enz.; afstand; this eom pany
tijd.
has no eash - on its polieies, deze survi
ve,overléven;nog in leven zijn,
maatschappijkooptgeen polissen af;
nog (voortlleven (bestaan);in leven
on (against) - of, tegen overgave
blilven;blijven bestaan;- to,over(afgifte) van; against - of eoupon
gaan
op (den overlevende);zie ook
No 20, tegen inlevering van coupon
r
e
l
at
i
on
c).
No 20;- value,afkoopw aarde,-som survivor, langstlevende; overlevende.
survivorship, overleving; opvolgings(v.polis).
sereptitious, heimelijk: clandestien,
rechtbijo.;- insurancw verzekering
slinks, op slinkse wilze verkregen;
op twqe levens.
onecht,vervalst; - edition, (onwet- suseeptibility, vatbaarheid, enz., zie
susceptible; our buyers' s.s on this
trige
) nadr
uk.
sur
ound'
ww.
,om ringen,-geven (
point, de gevoeligheden onzer afnedoo
r, wi
th,
me
t
,
m ers op dit punt; - to draught
br), insluiten; the
eireum stances - ing the ease, de om Ltechn.),tochtgevoeligheid.
standigheden waaronder het geval suseeptible, vatbaar (
voor, of); ontzich heeft voorgedaan; zie ook survankelijk, (lichtlgevoelig (voor,to);
lichtgçraakt; - ol a dillerent interroundings;znw.,rand (tussen muur
en karpet).
pretatiom voor een andere uitlegging
surroundings, omgeving, entourage;
vatbaar;- olproof,bewi
jsbaar;- to
(/Q.) milieu.
(
t
he
i
nl
l
ue
ne
e
o
f
)
,
g
evo
e
lig voor de
surtax znœ., extrabelasting; opcenten;
invloeden van.
W W ., extra belasten;opcenten heffen
suseeptive,ontvankelijk,gevoelig;vatVar!.
baar (voor,of).
surveillance,(under)-,(onder)toezicht suspect ww., vermoeden, bevroeden;
argwaan koesteren ten aanzien V an ,
(bewaking).
Sqrvey œf
'
P.,overzien; bezichtigen, inw antrouwen, verdenken (
van, of);
specteren, opnem en, expertiseren;
Lintrans-) arW aan koesteren ; yom
I -, do not Care, het is u, naar ik
(oplmeten (v.land);toezien op;easy
to -,ook:overzichtelijk'
,-ing-ehain,
verm oed, om het even; adJ'., verm eetketting;znw.,overzicht;bezichdacht, suspect; znw.,verdachte.
tiging enz.;onderzoek (doordeskun- suspend, ophangen; (laten) zweven;
ophouden m et; onderbreken; opdigen),expertise'
,tomakea -,expertise houden, expertiseren; opm etinschorten (v. plan, recht, contract,
gen doen;to pass the four-yearly -,
uitvoering, oordeel enz.); staken,
aan devierjaarlijkseexpertiseonderschorsen (v.betalingen,den dienst,
worpen worden (v.schip);to subjeet
werkzaamheden, vijandelijkheden);
(submit) to a -, aan een expertise
(tijdeli
jk)buiten werking stellen (v.
.

suspender

872

swallow

wet,contract,vergunning);tobe-ed, sustain, (ollderlsteunen,dragen,schragen; aanhouden;vol-,staande houhangen (aan, from); -ed aeeount,
ziesuspense account;-ed matter,(in
den;bewijzen,staven (v.bewering,
vloeistof) zwevende stoffen; - paytheorie enz.);onderhouden, gaande
mentts),debetalingenstaken (schorhouden (v. briefwisseling, gesprek
sen); - a person, içmand schorsen
enz.);hooghouden;doorstaan Lookv.
(ook:-from duty,offiee,hisfunetion,
vergelijking,schok),verdragen,vermemberghip).
duren; li
jden, belopen (v. verlies,
suspender,sokophouder;jarretelle; -s
schade); -inw ook: voedzaam; -ed
(ïnz.Amer.j,ziebraceznw.
activity (eflorts, etc.),àânhoudende
suspensw onzekerheid,spanning,twij- bedrijvigheid (pogingen çnz.); - the
fel;opschorting (v.recht);in -, in
elaim (the applieant,plaintiff in his
spanning (het onzekere,twijfel);to
elaim), den eis alsgegrond erkenkeep in -,inspanning (hetonzekere) nen;the dem and was -ed, de vryag
bleef aanhouden; - one'sreputation
houden(laten);-aceount,zieaccount
bgj; - entries (items), voorlopige
(authority), zijn reputatie (gezag)
(
t
r
a
ns
i
t
o
r
i
s
c
he
)
bo
eki
nge
n
(
po
s
t
e
n)
;
hooghouden; zie ook damage c),
- fund, f
onds voor eventuële verlieinjury,loss è).
Zen .
sustainable, houdbaar,vol te houden.
suspensihility,pgl.suspensible.
sustainer, (onderlsteuner, steun; versuspensible,kunnendehangen (zweven), zorger.
sustainm ent, ondersteuning, enz., zie
zwevend blijvende (in vloeistof).
gugpension,ophanging,enz.,zfesuspend;
sustain;steun;(levenslonderhoud.
zwevende toestand; ophangpunt; to sustenanee,(
levenslonderhoud,voedsel;
he in -,zweven (in vloeistof);to be
steun.
s
ut
t
l
ewe
i
ght
, goedgewicht.
under-!geschorst zijn;- of orders,
stopzettlngderbestellingen;- ofpay- suzeraim suzerein, opperleenheer;
m ent,staklng van betaling;- bridgw
state, suzereine staat.
hang-, kettingbrug; - lam p, hang- suzerainty,suzereiniteit,opperleenheerlam p;- railway, luchtkabelspoor.
schap.

sus
pensive,onzeker,twi
jfelachtig; op- swab znm.,zwabber;(scheepsldweil;schortend;-eondition,ziesuspensory.

stiek, dweilstok; ww., zwabberen,
dweilen; - down, schoonzwabberen,
-dwei
len; - up, opzwabberen,-dweitend;-eondition (jur.),opschortende
voorwaarde.
len.
suepieion znw., achterdocht, argwaan, swabber, zwabber.
verdenking; vermoeden; (gemeenz.) swaddlw zwachtelen,in windselen wikz
weem,schijntje,ietsje; I have a keleB;(/ïg.)in een keursli
jf steken;
that...,ik heb een verm oeden,dat...;
swaddlingbands(elothes),windselen,

suspensory,dragend,draag...;opschor-

tohave(entertain)(grave)-sof,(sterluiers,(/ïg.)keurslijf;stillin (justout
ken) argwaan koesteren ten aanzien
of) swaddling bands (clothes) Ljig.j,
van;to raise (rousw arouse,exeite)
nog in (pas uit) de windselen.
-,argwaan wçkken;to regard (look swageznw-,(smeedlvorm ;fzzœ.,in (metj
een vorm smeden.
upon,view) with -,argwanend (met
wantrouwen)aanzien;above-,boven swagger ww.,zich airs geven;snoeven,
alle verdenking verheven; on - of,
opsnijden (over,about); znw., airs,
onderverdenking van;on m ere -,op
branie; gesnoef;soort losse zomereen bloot verm oeden;to be under mantel;adJ'
.,chic,fijn.
(09, onder verdenking staan (van); swallow 1, slikken Look jig.,v.belediww.(Xmer.),vermoeden;verdenken. ging?meded'
eling enz.);in-,doorsliksuspieious, achterdochtig, argwanend,
ken (ooà:- dowm in,up);opslokken,
wantrouwig; verdacht; to look -ly
verzwelgen, verslinden (gcœ.: - up;
l
i
ke
.
.
.
!
be
denke
l
i
j
k
ve
e
l
ge
l
i
j
ken
op;
ook/ïg.);theexpenses- up theearn- -l
ooklng, er verdacht uitziend.
ings,deonkosten slorpen dewinstop.
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Sweep
ewallow
swallow II,zwaluw ;--tail,ziedove-tail.
afzweren;- toit(that),ereen eed op

swamp znw.,moeras (ook /fg.);çcfc.,(in
een moeras)verzinken;onderwater
zetten,volwater(doen)lopen;overstromen Look jig.q,overstelpen (met,
with); (/fg.) opslokken,verzwelgen;
ruïneren.

swampiness,moerassig-,drassigheid.
swam py, m oerassig,drassig, dras....
swam zwaan; a black -, een witte
raaf; -'s down, zwanendons;- neek

Ltechn.j,z.hals;--neeked,met z.hals;
-skim m olton.
swannery, zwanenfokkerij.
swap Lgemeenz.jW W ., (ver-,om lruilen,
verkwanselen (
ooà:- away,off);de
bonsge
ve
n;
L
i
nt
rans.jruilen;(beurst.j
een ,,sw ap''-transactie doen, vgl.
znœ.; the spot eurreney was -ped
against the future, de loco-valuta

doen (dat); - to one's claims, zijn

aanspraken onder ede bevestigen; one to seerecy, iem and onder ede
geheim houding laten beloven;zie ook
oath.

swe
atznw.,zweet (ook jig.en techn.t;
- d
amage,z.schade;- shop(Xmer.),
winkel (werkplaats enz.) waar volgens het ''sweating-system '' Lzie
onderj wordt gewerkt; œœ., (doen)
zweten (ook jig. en techn.j; (laten)
uitzweten; fermenteren (v. tabak,
hui
den);uitslaan (v.muur); (l%en)
zwoegen; uitzuigen, -buiten, tegen
een hongerloon (volgenshet ''s.-s.''j
(laten) werken; -ed eommoditiesm
waren gem aaktonderhet''s.-s.'';-ed
l
abour
,arbeid verricht(arbeidersdie
we
rken)
onderhet''s.-s.'''-edtrades,
bedr
i
j
ve
n
die werken volgens het
''s*
-s.''') - i
ng #rocess, zweetproces,
ferm entatie'
, -m g-system? uitzuiging
(uitbuiting)van (ïnz.thulswerkende)
arbeiders.
sweater,gebreide wollen sportmantel;
lXr/zdr.ltrui,jersey'
,uitzulger,-buiter,

werdomgezetintermijnvaluta;znw.,
ruil;(beurst.jtransactiebestaande in
den loco-verkoop,resp. -koop, van
valuta en den gelijktijdigen koop,
resp.verkoop,van v.optermijn;to
get the -, de bons kri
jgen.
sward, grasveld,-land.
vgl. sweat œœ.
swarm znw.,zwerm Lookjig.j;zwermen, swe
aty, zweterig, zweet....
krioelen,wemelen (van,with).
swash (ecroud.),klotsen,plassen (tegen); swede, knolraap.
kletteren; beuken, slaan; znw., ge- SWeep c) WW.
, Vegen, aan-yOP-, uit-,
klots enz.;plof,kwak.
wegvegen (ooà: - down, out, up),
schoonvegen Look:- elean;ook jig.j,
swath,zwadte).
sway ww., (doen) zwaaien,slingeren, wegvagen;afvissen,-zoeken,(afldreggen (naar, for); (laten) slepen;
zwenken Look jig.);(overlhellen (ook
laten)slepen (strijken,schuren)over
/#.); heersen; regeren, beheersen, (
l
angs);sleuren,medeslepenLookjig.j;
elden;(scheepv.jhijsen,ophalen (ookl z(l
ich snelbewegen,schieten,vliegen,
- up); - the seeptre, den schepter
zwaaien;to be -e4 by,ook:onderden

invloed staan van,beheerst (geleid)
worden door;- lrom ,afbrengen van
(doelenz.);znw.,zwaai;heerschappij,

gezag;m acht,overwicht,invloed;to
bear -, den schepter zwaaien.
BWear, zweren,een eed afleggen; br-

zweren,onderedeverklaren (bevestlgen);latenzweren,den eed afnemen,
bçëdigeni.vloeken;zieook sw orn;- a

witness, een getuige den eed afnem en;to be sworn a mem ber,den eed
als lid afleggen, beëdigd worden;
- at, vloeken tegen; onder ede

schatten op; - bb zweren bi
j;- im

beëdigen, den eed afnem en; - olf,

varen; afzwerven, doorkruisen; zie
ook sweeping; - the board, m et de

(gehele)winstgaanstrijken;-north-

ward, zich naar het'Noorden uitstrekken; - along, voortsnellen;

medesleuren, -slepen (ook jig.j; (jig.) wegvagen,-maaien;medesleuren;- everything into one'snet,alles

away, wegvegen, -voeren, -spoelen;
inpalm en; - off, wegvoeren, m ede-

slepen;(jig.jwegvagen,-maaien;to
be sw ept off one's leet,medegesleept
worden Look jig.); geheel versteld
staan.
@
b)znw.,aan-,op-,uitveging,enz.,ziec);
veeg,zwaai,draai,zwenking'
,bocht,
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swing
lWeeper
boog;vaart;w orp;bereik,om vang,
dit,zal het aantalAyerklozen slechts
uitgestrektheid,veld,gebied;schoordoen toenem en; - into, aangroeien

s
teenveger;-(s),ziesweepings;these
seem ities did not eseape the downward - of priees, deze effecten ontkw amen niet aan de dalende beweging der koersen; to give a good

(
thorough) - t-up, -out), flink aanvegen, een flinke beurt geven; to
make a elean - (01), schoon schip
maken,een flinke opruimin: houden
(onder);ata (one) -,met eén slag;
heyon; (within) the - of, buiten
(
kznnen) het bereik van (ook jig.j;
- net, sleepnet.
SWeeper, Veger; Straat-, baan-y SChoor-

Steenveger; mijnenveger; o0k =
SWeeping m achine.
sweeping c#j.,veelomvattend, vèrreikend; van grote uitgestrektheid;
radicaal, ingrijpend (v. maatregel,
verandering enz.); overweldigend,
verpletterend (v.meerderheid,overwinning);(te)generaliserend,tealgemeen;- reduetion (in price),kolossale prijsvermindering; znw., -s,
(oplveegsel,scheepsveegsel;uitvaagsel; - broom (brush), luiwagen; m aehine,straatveegm achine.
sweetadj.en bQ'w.,zoet,lekker,aangenaam,geurig;vers,goed (v.boter,
eieren,vlees enz.); --box, bonbonnière; - eorn, zoete maïs; -m eat,
suikergoed,bonbon;- m elon,suiker-

meloen; - oil, zoete olie, olijfolie;
- root, zoethout'
, --seented, welriekend; - stuff? suikergoed, zoetig-

(oplopen) tot; - out (up), (doen)
opzwellen, (zich) uitzettenà zie ook
undue;znw.,(het)zwellen;uztzetting;
deining.
swelter (&/feç?., Sm oren (van de hitte);
ZnW ., sm oorhitte.
swerve ww.,(doen)afwijken,afdwalen
(
van, from ), uitwijken,opzij gaan;
lrom one's purposw zijn doeluit
hçtoogverliezen,afdwalen;znw.,afwljking, zijwaartse beweging,zwenking.
swi
ltvl
1,ug
snebi
l,j
er
rap,vaardig;tohe-to...,
zljn gauw geneigd zijn
()lI1 ....

swift II,haspel.

swift1I1 (scheepv.j,zwichten.
swifter (scheepv.j, knoopspan, boomtouw .
swillww., door-, af-,.uitspoelen Lookk
- out);znw.,spoelwaterLook.
.-ings);
(varkenslspoellng,draf Look:-ings).
swim ww.,zwemmen'
,drijven;af-?overzwemmen;laten zwemmen (drl
jven);
-againstthestreamin,
(/fg.
),t
eg
en
den
z
we
m
m
en in
stroom ingaan;
fookjig.);- with,overlopen (dri
jven)
van ;- with the ti
de (stream) (/ïg.),
m et den stroom m edegaan;to go on
-mlngly (gemeenz.j, van een leien
dakje gaan,vlot van stapellopen;
-ming belt,eostume,jaeket,zwemgordel,-costuum,-vest;znw., (het)
zwemmen;to he in (out o1) the (gemeenz.j,(niet)op de hoogte zijn,
(niet) ingewijd zijn, (niet) meedoen
(aanwaterindewereld omgaat,met
een zekerecoterieenz.);inthe-with
(gemeenz.j,in gezelschap van,goede
maatjes met.

heden,snoeperljen;znw.,(het)zoete;
suikerwerk Look:-s),bonbon.
sweeten,zoetmaken (worden),verzoeten (ookjig.),geurigmaken;verzachten,veraankenamen,verlichten;- a
loan LAmer., beurst.j, (nog meer, swindle ww.,oplichten,afzetten;zwendelen; - a person out of m oney, pr
ima) effecten in pand geven als
zekerheidstelling.
money outofa person,iemand Meld
sweetener,verzoetingsmiddel.
afzrtten;znw.,zwqndeltarij)?opllchsweetish, zoetachtig, zoetig.
tern,flessentrekkerljLook:swindling);
sweetness,zoetheid,enz.,ziesweetadj. swindling firm , zwendel-, oplichtersfirm a.
swell f
Jzœ., (doen) zwellen, aan-, opzwellen,uitzetten;(/fg.) (doen) aan- swinëer,zwendelaar,oplichter,bedriegroeien (toenemen), verhogen, ver%er,flessentrekker.
groten;swollen estim ate, buitenspo- swme,varkent
s),zwijnten).
rig hogebegroting;thiswillonly help swinery,varkensstal.
to - the numbers ofthe unemployed, swing ww.
, (doen)zwaaien,schomme-

swingle
875
sym pathy
len, slingeren, zwenken, draaien;
degenkling; - cane (stick), degenstok;- knot,d.kwast;- play, scherzwaaien enz.met;(#mdr.)beheersen,
naarzijn hand zetten;- elearqoul)
men; (jig.j schermutseling,duel.

Lscheepv.j,(onlklaarzwaaien;-from, eworn, - appraiser (valuer), broker,
statem ent, translator, weigher, behang
en aan; (/fg.) draaien om, afhangen vani'- in with,zich aansluiedigdte) taxqteur (schatter), makelaar, verklarlng, translateur, w eger.
tenbij;zieooklead Ic)en bjen pendulum ;znw',zwaaiting) enz.;gang, gyeamore, wilde vijgeboom (ook:
vaart;vlucht (v.kraan e.d.);full-, Egyptian ojoriental-);ahorntboom)
fook: - maple); - fig,wilde vijgteinvollevaart;togivefull(free) - to,
denvrijenteugellatenitoletithaveits
boom):
-,hetopzijnbelooplaten;totakea-, syeee, filn zilvrr (in staven) (betaaleen grote vluchtnemen;in full -,in
middelin Chlna).
vollen gang; to get into -,op dreef syllabie,syllabisch,lettrrgreep-...
geraken;zie ook pendulum ;- bridge, syll
abitfile:tx
*on, verdellng (afbreking)
draaibrug;-ting) door,klap-,tochtin (vormlng tot)lettergyepen.
labify,syllabicate,syllabize,in letterde
ur;-glass(mirror),draai-,verstel- sylgr
barespiegel;- stopper,beugelsluiting;
epen verdelen, tot 1.vorm en.
--stoppere; bottlw fles m et b.

syllable, lettergreep, syllabe;not a -,

swingleznw.,(vlaslzwingel;-bar(tree),
geen woord (syllabe).
zwengtellhout;fcœ.,(vlas)zwingelen; syllabus (zn.e.: syllabl), syllabus: kort
swingling tow, vlasafval, hede.
overzicht,program (v.cursusenz.),
swirl WW., (doen) warrel
en, draaien; leerplan.
(omlwinden;znw.,warreling,gewar- sym bol znœ.,- symbool, zinnebeeld,
rel; draaikolk.
teken; the
I:I)A refers to the
eondition oftheship'shull,het teken
switehc)znw.,(omlschakelaar,afsluiter
100A heeft betrekking op den toe(eldctr.) (gaslregulateur;(inz.dpzcr.l
stand van den romp Nan het schip;
wissel çspoorw.j; (somsj = - board,
schakel-,contactbord;-ting)engine,
ww.(zef#.),zie symbohzr.
zie shunting engine;- gear,schakel- symbolietal
),symbolisch,zlnnebeeldig.
inrichting;- lever,hefboom v.scha- sym holism , symbolism e:sym boliek.
lization, sym bollsering, zinneke
laar ofwissel;- man (Xmdr.),zie symbebo
pointsm an; - yar; t
eldige voorstelling.
d?zzcr.l, zie sym bo
lize, symboliseren, zinnebeeldig
shunting yard.
voorstellen.
b4ww.,(omlschakelen(electr.j;- off,uitschakelen L
spoorw.,inz.Xzzzcr.l; uit- symmetrietal),symmetrisch.
draaien (v.electr.licht);deverbinding sym m etrize,sym m etrisch m aken.
verbreken Ltelej-j;(/ïg.)afleiden,een sym m etry, sym metrie.
andererichtinggeven (inslaan);-on, sym pathetic, m edevoelend, sympathie
inschakelen;aandraaien; Ltelej-)aan(deelneming) betonend; welwillend;
sluiten (met,to);-out,uitschakelen;
(zdI#.)sympathiek (aan,to);- stlike,
- over,over-,ofnschakelen (ook/fg.; solidariteitsstaking;zie ook consldernaar,to);- over to (/fg.),overgaan
ation c) en ink c).
sympathize, sympathiseren (met,
t
ot
(
o
p)
.
swivel znw., wervel, wartel, spil; with);medegevoelçn,deelneming gehook-rest,draaiendeboekenstanderd;
voelen (met, with), deelnemen,
- bri
dge,draaibrug;- ehaip d.stoel;
delen (in,in); - with aperson,ook:
hook, wartelhaak; f
<'f
zz., (doen)
iemand zijn deçlneming betuigen,
condoleren;I quite - with all that,
draaien (als)om een wervelenz.
swob, zie sw ab.
hut...,ik kan mijdatalleszeergoed

swobber?zie swabber.
indenken, dat is alles goed en wel,
(1()cll ....
swop, zïe swap.
swo
r
d,
z
wa
ar
d
L
o
o
k
j
i
g.
t
,
de
ge
n,
s
abe
l
;
s
ympa
thy, sympathie (voor, with);
zie ook wield; - blade, sabel-,
medegevoel,deelneming,medelijden

sym posium
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(met: for, wlth, in); instemming
(met,with); overeenstemming;Ietter of -, condoléance,condoleantiebrief' to express one's (heartfelt)
- with,zijn (innige)deelneming brtuigen met; to exiend - to, ziln
sym pathie schenken aan; to strike

systelnless
- ol bankers, banking -, bankiersconsortium ; zie ook underwriting;
ww.,toteen syndicaatofconsortium
verenigen; ook: in verschillende bla-

den tegeli
jk plaatsen (v. bericht,
artikelenz.).

syndieation, syndicaatvorming, enz.,

in -,staken uit solidariteit (jegens, zie syndicate ww.
with);in (out of) - with? (niet) in synonym? synoniem (znœ.).
overeenstem ming met; this is eom - synonymity, zinverwantschap.
pletely in - with our point ol view, synonymous,synoniem (
adJ'.);- with,
ditstemtgeheelmetonze zienswijze
s. m et.
overeen;to be in - with,ookLvoelçn V n@nym b Synonym ie: Opeenhoping
Van Synoniem en;Synonym iek;ook =
voo
r,meegaan met (plan enz.);railway shares advanced sharply, in synonym ity.
with industrial shares,spoorwegaan- synopsi
s (rzzp.:synoyses),synopsis:overdelen liepen sterk op, in overeenzicht, kort begrlp.
stemmingmet(onderden invloed,in synoptietal), synoptisch: een (kort)
navolging van) industriewaarden.
overzicht gevend, overzichts..-;
sym posium , reeks artikelen van versynoptiealtly),ook:overzichtelijk saschillendeschrijversovereen bepaald
mengevat (samenvattend).
onderwerp.
synthesis,synthese,sam enstelling,-voesymptom, symptoom, verschi
jnsel, ging, verbinding.
(kenlteken; to exhibit -s of, teke- synthetietal), synthetisch, samenstelnen vertonen van.
lend,-voegend,verbindend;synthetisch, kunst...; - oil, s.e olie; of,eensymptoom zijnvan,wijzenop, rubber, s.e rubber, kunstrubber; silk, kunstzi
kenschetsend zijn voor.
jde.
syntonie (
syne
hr
on
i
s
m,
s
ync
hr
oni
s
me
,
ge
l
i
j
kt
i
j
dr
aad
l.tel.),afgestemd.
digheid.
s
y
nt
oni
z
e
f
dr
a
ad
l.tel.),zietune in.
synehronistie, synchronistisch, geli
jk- syntony (draadl.tel.j,afstemming;(het)
tijdig voorvallend.
afgestemd zijn.
syne
hronization,geli
jktijdigheid, over- syphom zie siphon.
eenstemming, enzr, zie synchronize. Syren, zie siren.
symptom atie, symptom atisch; to be -

synehronize, gelijktildig zijn (voorvallen,gebeuren),in tijd overeenstemmen, (doen) samenvallen (mrt,
with); synchroniseren; synchronlstiscirangschikken (v.gebeurtenissen
e.d.);gelijkzettpn, regelen (v. uurwe
rken);thevisitofthese gentlemen
-

syr
inge znw-, spuittje); ww., be-, in-,
uitspuiten.
syrtis, drijfzand.

synchroon (v.motor).
eynclinal(geo!.),synclinaalLadj.);-lold,
zie syncline.
syneline Lgeol.),synclinaal(znœ.),plooiingstrog.
syndx
-e (ze!#.),vertegenwoordiger,gevolmachtigde(v.corporatiee.d.);(gallicismejcurator,boedelbeheerder.

the - under whleh ..., het stelsel

d with the reeeiptofyour letter,het
bezoek dezerheren vielsam en m etde
ontvangst Van uw brief.
synehronous, synchroon, geli
jktijdig;

syndieate znw.,syndicaat, consortium ;

syrup,siroop,stroop.
syrupy, siroopachtig,stroperig.
system , systeem , stelsel; inricllting,
sam enstel; net (
v.spoorweg,rivieconstitutie, gestel; - ol
r
en
e
nz
.
)
;
governm ent, regeringsstelsel; on the
Siem ens-,volgenshetsysteem S.;on

(with) -,systematisch,stelselmatig;
waarbij

systematie, systematisch, stelselm atig.
systematization? system atisering, enz.,
zie system atlze.

systematize, jystemjtiseren,stelselmatigrangschlkken (lndelen,toepassen).
eystem less, stelselloos.

T

taek

T

T,to a - fgemeenz.),precies,totop een
haar; zie ook cross bj en fit l:);
--pleee,T-stuk;--square,tekenhaak.
tab,(schoenlleertje,lus (aan jas enz.),
nestel;tongetje;label;tokeep (a) on (of) (#mdr.),in het ooçhouden,
controleren; - card, zie guzde card.
tabaret, gestreepte meubelstof.
tabasheer, tabashir? bamboesuiker.

tabb
y I c#j., tabiltten, gewaterd, gestreept;znw.ttabnn,gew aterde zilde
(taf);effen blnding (v.weefsel);œœ.,
tabijnen,moireren.
ubby II,soort beton.
tabernaele, mastkoker.
tabinet, soort m oiré.

tablec)znw.,tafelfook glastafelenz.);
tabel,tafel,li
jst;-s,tafyl(van vermenigvuldiging); logarlthmentafel;
statistische tabellen;ook = r
w land;
to turn the -s,de borden (hekken)
verhangen;to t< n the -s (uplon a
person,derollen om keren,iem and den
balterugkaatsen;at -, aan tafel;to

stuk (v. zeep enz.); -s,bloc-note,
notitieboekje.
tahloid ZnW., tablet f
handelsben-j;
(dzzzdr.)klein (sensatie)blaadje;in form,in t.vorm ;(/fg.)in zeergecomprimeerden vorm;adj.,in t.vorm.
tahoo znœ.,,,taboe'' verbod;under - =
c#j.,,,taboe'',verboden,inden ban;
ww., ,,taboe'' verklaren, in den bal:
doen;to be -ed, ,,taboe''zijn,niet
aangeroerd m ogen worden.
tabouret, taboeret, krukje; bordullrraam .
tabula rasa, tabula rasa: (nog) onbeschrevenblad papier;,,schoonschip'';
to make a -, t. r. (schoon schip)
m aken.
tahular,tabellarisch,tabelvormig,tabel
...; taf
el-, plaatvormig: - books, ta-

bellarische boeken; - rate (assur.j,
premie volgens tabel (tarief); in form, tabellarisch gerangschikt (gpgroepeerd),int.en vorm ;-results,Tn
tabelvorm weergegeven resultaten;statem ent, tabellarische opgave; -

stop, tabulatorstop fschrl
jjmach.j;

zie ook tabulate.
tabulate, tabellariseren, tabellarisch

be(come)(uplon the -,ter t.liggen
(komen);to lay (lie) (uplon the -,
r
angschikken (groeperen); ook: opsom m en; -d, tabellarisch, tabelvorvoorkennisgevlng aannemen (aangem ig; tafelvorm ig, plat, vlak; uit
nomen worden); Onder het loodje
lagen bestaande; -4 books, form ,
leggen (gelegdworden);tolay (uplon
statement, ete., zie tabular.
the-,ook:tert.brengen (v.voorstel
enz.);- ofinterest.interest-,rente- tabulation, tabellarisering, enz., zie
tabel, -tafel; zie o?k content 1,
tabulate.
exchange ca),mortallty;ww.,op de tabulator, tabulator.
(een) t. leggen; ter t. brengen; taeam ahac,populierbalsem ,-hars;baltabelleren; ta4??zcr.l voor kennisggsem populier.
ving aannem en; onder het loodle taehometer, tacht
elometer: snelheidsleggen.
m eter.
t
a
e
home
t
r
y,
s
ne
l
he
idsm eting.
bjsamenst., - bay, tafelbaai; - beer,
t.bier;- eentre,kleedje (midden op taehymeter, tachym eter: landm etersinstrum ent.
t.),t.loper;- c10th,t.laken;t.kleed;
- eover,t.kleed;--eut(-faeed),met taeit, stilzwijgend; - agreem ent, approval, ete., s.e overeenkomst,goedt.geslepen (v.diamant);- delieaeies
(
da
i
nt
i
e
s
,
l
ux
ur
i
es
)
,
de
l
i
c
at
e
s
s
en
;
keuring rnz.; zieook understand #.
).
drink,t.drank;- fork,t.voèk;-knife, tadturn1stll,zwi
j
g
zaa
m.
t.m es;- land,t.land,plateau;- leal, tadturnzty,zwi
jgzaamheid.
t.blad;- linen,t.goed,-linnen;- m at, taek c) znw., spi
jkertje; rijgsteek;
t.matje;- nest,stelmimitafeltjes;(scheepv.jhals (v.zeil); (sch.) boeg,
runner, t.loper; - salt, t.zout; koers:gang,slag; (
/fg.)koers,gang,
epoon?eetlepel;- top,t.blad;- ware,
wendlng; aanhangsel, toegevoegde
t.gerel;- work (drukk.j,tabelwerk. clausule(aanwetsontwerp);kleverigtahlet, tablet; plakje; plaatje; (plat)
heid (v.vernis,drukinkt enz.);(on

tackiness
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the) port (starboard) -, over stuurboords-tbakboords-lboeg; to ehange
one's-,to try another -,hetovereen
anderen boeg gooien;tobetlffone's
-, uit den koers geraakt zljn fook
fig.j;to be(uplon a new -,een nieuwen koersuitgaan (/fg.);to be (get)
on the right(- ong,false) -?op het
rechte (verkeerde) spoor zljn (komen), den rechten (verkeerden)
kant uitgaan (/ïg.); to put on the
right(wrong) -,op hetrechte (verkeerde)spoor brengen (/ïg.);to get
(eome) down to brass -s, spijkers
met koppen slaan; - tackle (scA.),
halstalie.
b4 ww., vastspijkeren (ookl - down)
(aan,to); hechten,rijgen (aan,to);
hechten,vastmaken,toevoegen (aan,
om on to); ,,aanhaken'' (v.hypotheek);laveren,overstag gaan (ook:
- about; ook jig.j,hetovereen anderen boeg gooien;- baek (scheepv.),
bijdraaien;- together, aaneenrijgen
Look jig.j.
taekiness,kleverigheid (v.vernisenz.).
taekle znw., takeltage); talie; gijn;
tuigtage);gerei; - block (scheepv.),
takelblok; - fall (,
scA.), talieloper;
f
f
7
m.
,
(
/
f
g.
)
(
kr
a
c
ht
ig) aanpakken,
vatten,onderhanden nemen (v.persoon,lastig onderwerp,probleem);to Lintrans.,gemeenz.j,aanpakken,de
handen uit de m ouwen steken.
taeky, kleverig (v.vernis enz.).

take
zien van m alie enz.; (
vas
t
l
he
c
ht
en,
vastknopen,-binden (aan,to,on to;

ook fig.);(inz.Amer.jetiketteren'
,taggers (r?zp.),soort dun plaatijzer.
tallIc)znw.,staart(ookjig.j;sleep,slip,
pand;(uitleinde,laatste stuk (de!l);
nasleep, gevolg, aanhang; keerzilde
(v.munt);-s,zietailings;ookltails:
eindproducten (bijpetr.verwerking);
at the (very) - of, (onmiddellijk)
achter,achter...aan Lookjig.j;zieook
head ca)en top Ic); -board, (scham
nierend of afneembaar) achterschot
(v.wagen);-braid,stootkant;-end,
(uitleinde,achterstuk;- gate,benedensluisdeurlen);--house,scheidingshuis (bij petr.verwerking); - light,
achterlamp,sluitlicht (v.trein enz.);
- m argin,voetm arge;- piece,staartstuk; slotvignet (aan einde van
hoofdstuk enz.);- pipe,zuigbuis (v.
pomp);-taekleLscheepv.),staarttalie.
b) f
&'f
zz., van een staart enz.voorzien,
vgl.c);eens.vormen,achterelkander
aan komen; achteraanslepen (-komen);den s. (achterhoede) vormen
van; - after,op den voet volgen; away (off,out),achterblijven,afvallen;m inderen,afnem en,w egsterven;
- i
m inlaten (v.balk in muurenz.);
- om vastmaken, -hechten (aan,
to);(zich) aansluiten (bij,to); - to
the tide (up and down stream)
(scheepv.),meezwaaien methetgetij.
t
ai
lII,beperkt erfrecht;eigendom m et
tact, tact,beleid.
taetlul, tactvol; -ly, ook: m et beleid.
b.e.Look:estate -);zieook feetail.
tactieal, tactisch.
taetieian, tacticus.

taetics,tactiek;itwould be had - (to
...)
, hetzou ontactisch zijn (om...).
taetless, tactloos.
tadlessness, tactloosheid:

together, aaneenri
jgen,-flansen.

tailings, uitschot, afval, ertsafval.
tailor, kleerm aker, tailleur; -ed, zie

N-made adJ'.;-ing,k.swerk,-bedrijf;
--m ade, adJ'.,door een k. gem aakt;
znw., tailleurtcostuum).

tailoress, kleerm aakster, tailleuse.

ain, bladtin,foelie.
tael,taël(Chin.zilvergewlchten munt). t
taintznw.,plek?vlek,sm et,besm etting,
tafferel,zie taffrail.
talfeta, taflety, taf.
bederfLook/zg.);smet,blaam ;spoor,
zz., bederven Ltrans. en
taffrailLsckeepv.j,hekreling,hakkebord. Zweem ; œf
intrans.j,besmetten,aansteken,betafia (#F.-fn#.),tafia-rum.
tag znœ.,m alie,veter-,nestelbeslag;lus
zoedelen Look jig.j;to beceme -ed,
(aan laars enz.); (uitleinde, rafel; bederven, tot bederf overgaan; -ed
aanhangsel;(fnz.Amer.)label,etiket, goods, ook: besmette goederen (bij
adreskaart,plaatje,latje;vaste,afstaking); -ed meat,bedorven vlees.
gezaagde aanhaling (leus) (ook: - taintless,smetteloos (ook jig.).
phrase); - ends,restjes;f
zzf
.
c.,voor- takec1)$fJ#c.,nemen;aan-,in-,op-,af-,

take
879
over-,m edenemen;in beslag nem en,

-

take
one's Avords literally, iem ands

vereisen,innemen (v.tijd,ruimte); woorden letterlijk opvatten;- things
aangrijpen,waarnemen (v. gelegenlightly (easy), het (de zaken)licht
heid);aanvaarden (v.gevolgen);in
(gemakkelijk) opnemen; taking it
behandeling nemen (v.wetsvoorstel
Toughly, globaal genomen (beree.d.); (belhalen;trekken (v.loon);
kend); - well among, in den
vatten; aan-, opvatten, uitleggen,
smaak vallen bij (v. artikel); beschouwen (als,as),houden (voor, wrongly,verkeerd begrijpen (uitlegfor), begrijpen; (weg-, overlbrengen);zie ook aback!amiss,illc)en
Fen,bezorgen;inwinnen (v.advies,
è),kindly bQ'
w.,serlously,e.a.
znlichtingen);pakken (ook jig.),suc- ca) verbind., - aeross, overzetten; ces hebben, inslaan;gereden aftrek
along, (met zich) medenemen; he
vinden, ingang vinden, opnem en;
took italong with him,hijheeft het
uitwerkinghebben (v.medicijn enz.); medegenomen;thegoodsare-n (the
in ontvangst nem en;gebruiken, nesteamer will- the goods) along,de
men (v.voedselenz.);zieooktaking; goederen gaan (met de boot)mede;
the goodsm ustbe -n ..,de ontvangst
- at,stellen (schatten)op;- one at
(der goederen)moet geschieden ...;
his word, iemand aan zijn woord
m
ay
i
t
o
r
l
ea
ve
i
t
,
u
kunt
he
t
houden;
zie ook advantage Ja)ert
yOu
taking one with

little to ..., er is zo weinig voor
nodig om ...;the building will - two

disadvantage; - away, weg-, afnem en,ontnemen; m edenem en;opheffen; verm inderen, verkleinen, afbreuk doen aan;- away theembargos
het em bargo opheffen;thatdoesnot
- away from, zie - from ; zie ook

ye
arsto eomplete,hetzaltwee jaar
duren voordat het gebouw voltooid

character'
, - back,terugnemen (gdmeenz.ook v.woorden);terugbren-

aannem en of niet;
another, door elkander genom en'>
taking one yearwith another,hetene

jaardoorhetandere(genomen);it-s

is; this plant will - longer to erect

than theother,deopstelling vandrze
installatiezallangerduren (meertljd
vorderen) dan die der andere; the

loadlng took us no more than two
days, de lading heeft niet m eer dan
twee dagen 1l1 beslag genomen; he
took a year about(over)i
t,hijdeed er

een jaarover (had ereen jaar voor
nodi
g); it -s a pedeet linguist to
translate this, er is een bekwaam
taikundigenodig(menmoeteenb.t.
zijn)om ditte(kunnen)vertalen;the
artiele ditlnot-,hetartikelnam niet
op (ging er nietin);- cargo,lading
aannem en;them oney-n,hetontvangen (gebeurde)geld;- a periodieal,
zie x in;zie ook account :a),advantage tz1),counsel c),delivery c),effectlc1), hand ca),line llca),rank
lq),root lc),time c?),e.a.
metvoornaamw.enbQw.,I-itthat...,
cal
ik neem aan (veronderstel), dat...,
theothers,we-it,are...,deandereln)
Z
iJ
'n,naarwijaannemen,...;areweto
itthat...1,moeten wijdaaruitbegrijpen,dat...?;zie ook grant œœ.'
,

gen;- hack into one'sservicetterug-,
wederin dienstnem en;- byyzzdstorm

c) en surprise z4œ.; - down,afne-

m en, van de plank enz. nemen; uit
elkander nemen,dem onteren,afbreken, neerhalen; een toontje lager
doen zingen, zie ookf peg znœ.; optekenen,-schrijven ook: - down in

writing); - down a (from) dietation
(in shorthand), (een dictaat) (stenografisch)opnemen;--down,vernedering,slag,klap;- for,aanzien (houden) voor; - from, verminderen,
verkleinen, afbreuk doen aan; ontlenen aan;- one's goodsfrom, zijn
goederen betrekken van; it -s il
nam efrom the inventor,hetontleent

zijn naam aan den uitvinder;from
ulars,aan hetrapport ontlenen wij
de volgende bijzonderheden; that
doesnot-from hiseredit(merits)as
..., dat doet ni
ets af van zi
jn verdienste a1s...; - in, binnenbrengen;
innemen (v.japon,zeilen);inladen,
innemen (v.lading,kolen,olie,voorraden); beetnemen, bedriegen; bethe report we - the following partie-

'
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grijpen,in zich opnemen;slikkcn (v.
verhaalenz.);omvatten;omheinen,
afsluiten;- itin ata glance,hetm et
één oogopslag overzien; - in a

periodieal,op een tijdschriftgeabonneerd zi
jn; - in typewriting, thuis
typewerkaannemen;--in çgemeenz.j,
beetnemerij;zie ook name c1) en
sailc);- into, (oplnemen in enz.;
zie ookaccount:4),consideration :),
hand ca),head ca), service c),e.a.;
- off,(er)af-,wegnemen'
,uittrekken
(v. kleding); opheffen (v. embargo
enz.); (van den prijs) laten vallen;
afdrukken, een afdruk maken van;
nadoen, -bootsen, een caricatuur

m akenvan;uitdevaartnemen (ook:
- ol1the serviee),laten uitvallen (v.
lrein);toeonsidertak*
m gofftheextra
duty imposed on ..., de afschaffing
ove
r
we
g
en
van
het
op.de
..;
- offthelist(progrext
am,
ra recht
van
etcp,
l-ijst (het programma enz-)afvoeren;
6/-of1thepriee,6sh.vandenprijs
afdoen (laten yallen);they - offour
ent*
ue produetion, zij nemen onze
gehele productie af; zie ook glove,
hand cs), hat, name c1), e. a.;
--ofl L
gemeenz-) nabootsing,caricaluur;gebrek,schaduwzijde'
,- on,op
zich nemen (v.taak,verantwoordelijkheid enz.);aannemen (v.werklieden);aannemen (v.kleur,voorkomen
enz.);aan boord nemen;overnemen,
aanvaarden; ingang vinden, opnemen,,,pakken'';- (it)on onesell,zie
- upon;-out,(er)uitnemen,-halen,
te voorschijn halen;verwijderen (v.
vl
pk);inlossen (v.pand);nemen (v.
patent, vergunning, abonnem ent
enz
.);-outa B/L,een connossement
laten opm aken;-outa credit aeeount
on a New York bank,een credietopç-

nen op eenbankin N .Y.;- outa pohfy, een polisnem en,een verzekering

sluiten;- itoutin goods Lgemeenz.),
goederen in betaling nemen,zich m et
g.laten betalen;- itoutofa persom

.

het iemand betaald zetten (inpepeTen);hetiemandafleren;-over,overnemen (v.zaak,dienst,wacht enz.);
ook = 'w across;- a person over the
premiges, plaee, ete.A iem and het
gebouw enz. laten zzen; - round,
'

taking
rondleiden; - to, zich begeven naar,

zijntoevluchtzoekenbij;-to(...ing),
gaan doen aan,beginnen te (met),
zich toeleggen op;- (kindly) toyzie
kindly bjw.;- to pieces, uitelkandernem en;- to thepost,naarde post
brengen;zieook court /
za),heart bj,
heelc),task c)
,,e.a.;-up,opnementillen;opnemen (v.passagiers,water);(weder)opvatten,terhand ne.
men,entameren;innemen,beslaan (v,
plaats), in beslag nemen (v. ti
jd,
plaats, aandacht);in ontvangstnemen (v.goederen);aannemen (v.houding), innemen (v. positie, standpunt);inschrijven op (lening);onderhandennemen,terechtwijzen;-upan
ageney,een agentschap aanvaarden;
-up an article(line),meteenartikel
-

beglnnen,erin gaan handelen;- up
thewholeeapital, voor hetgehelebe-

drag inschrijven; - upEnglish,met
E. beginnen?aan E.gaan doen;- up
the exportation (manufadure, sale)
of,den export(defabricage,den verkoop)van ...terhand nemen,ziçh er
m ede (
gaan)belasten;thenew iesue

was ent*
uely -n up,denieuweuitgifte
w erd geheelgeplaatst; - the m atter
up,dezaak terhand nem en,opnem en

(met,with)à ook:zich met dezaak
ook:de zaak aanhangig maken bi
j;thpmatterupstronqly(energetieally)
(with),dez.krachtlg terhandnemen
(opnemen) (met); - up money,zie
raise bj;- up an option,van een optie gebruik m aken; - up seeurities,
fondsen opnemen;tobe(much)-nup
with,yo1belangstelling zijn voor;zie
ook bzll Ilc),cudgel, dom icile znw.,
gauntlet, gtove, hatchet,name c1),
residence,e.a.;- (it) upon oneself,
(het) op zich nemen;ook:zich vermeten.
b) znw., vangst; ontvangst, recettr;
Ldrukk.j hoeveelheid kopijvoor éen
zetter.
tnkpr, (aflnemer.
llkm : 1,innemend,aanlokkeli
jk!aantrekkelijk,boeiend;besmetteli
lk (v.
ziekte).
taking II, neming; -% ontvangstten),
gaan bem oelen;- them atterup with,

recette;the day's -s,de ontvangsten
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tale
tamable
bl
Jfc.,e.a.;- ing lilm ,sprekende film .
van den dag;te be in a terrlble >

vreselijk geagiteerd zijn.
b)znw.,gepraat;gesprek,bespreking,
houd;praatjets),gerucht;there
tale znw., talktaarde); ww., met t. onder
hasbeen - atvarioustimesol...,eris
behandelen.
taleite,soort talkaarde.
bi
jverschillendegelegenhedensprake
geweestvan (sprakevangeweestom )
tal
alco
ekiptlet
a
l
k
ho
ud
e
n
d
?
a
c
h
j
i
g
.
,taleose, talkachtlg.
*@*;thereissome - of...,ergaan grtaleous, zie talcky.
ruchten...;as the - goes,naar (blj
tale, verhaal, vertelsel, geschiedenis;
geruchte)verluidt;tohavea -'with,
praatje,sprookje;getal,aantal(perspreken(eenonderhoud hebben)met;
willhave a - with him ,ik zal eens
oud.,behalvefn:hy -,bijhetgçtal); I
m et hem praten;to fall into -, aan
the - isthat...,hetheet,dat...;x1 all
-s be true, als het waar is w at er
het praten geraken (over, ahout);
wordt gezegd; thereby hangs a o
zie ook big en talladj.
daar zit een (hele)geschiedenis aan GIIadJ'
.,hoog;lang,groot(vangestalte);
vast;totell-s(out
o
f
s
e
hool
)
,
ui
t
de
(
g
e
me
enz.jhoogdravend,snoevend;school klappen; to tell 1ts @Wn
priee (ligure) Lgemeenz.),flinke (ste#
voor zichzelf spreken, geen nadere
vige)prijs;- talk,bluf,gesnoef;zie
ve
klirkke
klar;
ing
wiebe
onhoe
w ar
ve
e n;
verha
--t
lel
nler, Verook orderca);bl
jw.Lgemeenz.j,to talk
opdist.
-,bluffen,opsnijden.
talent,talent,gave,begaafdheid,aanleg tallow znw.
,talk (vet),kaarsvet, ma(voor,for);-ed,begaafd,talentvol.
chinevet; - eandle (dip), talk-,vettale quale (c/gdà.:T/q),telquel(in den
kaars;-ehandler,(vetlkaarsenmaker,
-handel
aar; - tree, talkboom ; ww.,
graanhandel).
m et talk enz.be-,insmeren;vetp estalk c) ww.,praten, spreken; praten
(spreken,hethebben)over;- about, talt
en (v.schapen).
lowish, talkachtig.
praten over, bepraten, -spreken; away, er op lospraten;- away one's

tallowy, talkachtig,talk....

ty znw., kerfstok; overeenkomstig
timw zijn tijd verpraten; - down, talde
el, andere helft, duplicaat; overomverpraten,overstemmen,totzwijgen brengen; - one into ...,iem and
eenstemming; (aan-, geltal; etiket,
bepraten (overhalen)om (tot);- o1, label;to buy by the -,bijhet tal
praten over; -ing of ..., sprekend
kopen;totake(keep)- o1,tomakea
over;van ...gesproken;itis -ed olas
- of,controleren,(naltellen,nagaan;
being ..,hetmoet...zijn;-thematter
Lscheepv.j tallie houden van;-man
out,de zaak am pelbespreken om tot
Lscheepv.j,taljeman,ladingcontroleur;
klaarheid te komen;- a person outof
houdervan een - shop = winkelw aar
kort crediet m et (
...(
ing), iemand ... uit het hoofd
gdœ.) wekelijkse
praten,afbrengen van; - som ething
out of a person's head, iem and iets
uit het hoofd praten;- over,bepraten,bespreken;bepraten,overhalen;

afbetaling wordt gegeven;- system ,
afbetalingssysteem van 'w shop; tradw handel op afbetaling. W W .,
kloppen, overeenstem m en, stroken

thematterover(- overthematter),
i
emand overhalen,overrrden,ompraten; - round the suhleet, er om -

(met, with); (veroud. oj Amer.j
controleren,natellen,-gaan (ook:01f);(scheepv.)aanhalen;- with the
faets (invoicw ete.), met de feiten
(factuur enz.) kloppen.
talon, talon (v. effecten); (èouœk.)
talaan,ojief.
tallik, Vlook (Eng.-1nd.4,belastinggebied.
talz.kdar (E%g.-1nd.), bestuurder van
een ,,taluk'' L
zie aldaar).
tamable,tembaar (ook jig.j.

-

de zaak bespreken; - one round,

heenpraten; - to, praten tegen,
spreken met; (
/fg., gemeenz.) aanspreken, onder handen nem en; to

giveonea(good)-ing-to,iemand een
(flinke) schrobbering geven; - up,
ophem elen,in dehoogte steken,aanprijzen;- with,spreken met;zieook
big, hat, reason ca),sense ca), tall
Engels H andelswoordenboek

56

tanzaraek
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tap

tamaraek,(houtvan den)Amer.lariks-

zijn), verwikkclen, verwarren, ver-

boe
reerd borduurwerk Look:&work);
- needle,tam boereernaald;f
'fc.,tam-

wikkeling;warhoop,-boel,-net,klit,

boom .
tam arind, tam arinde.
tam bourznw.,tam boereerraam ;getam -

boereren.

strikken; to get -d, in de war
raken;a -d affaip een ingewikkelde
geschiedenis'
, znw., verwarring, ver-

knoop;to be (aII)in a -,(geheel)in
de war zijn Look jig.j.

lesom e, tangly, ver&vard,verwiktame œœ.,temmen (ook fig.j,tam (ge- tang
dwee) maken Look: - down); adj., keld.
getemd,tam Look /ïg.),gedwee;slap, tank znw.,tank,reservoir,bak,vergaarflauw,saai, kleurloos.
bak, waterbak; ''Tanks'', aandelen
tameness?tamheid,enz.,zietame adj. Tanganyiaka Concessions, Ltd; tam is, zilg-,zeefdoek.
boat(steamer),zietanker;-capacity,
tankruim te;- ear,t.wagen;- enginw
tamp,opvullen (v.mijngang enz.vöör
explosie);aanstampen (v.aardeenz.). tenderlocomotief; - farm, t.park; tamper, - with, knoeien aan (met), wagtglon,ziex'car;ww.,tanken.
m orrelen aan, tornen aan, zich be- tanker, tankschip, -boot; lleet of -s,
m oeien m et;knoeien m et,vervalsen
t-vloot.
(v.documenten,boeken);bewerken tankage 1, tankruim te,-inhoud;opslag

p
roof,waarnietaanlmede)geknoeid
kan worden.

(v.getuigenenz.);intrigrerenmet;--

in tankts);opslagkosten (in tanks);
(gezamenlijke)tanks.
tankage II, afval van vet enz. als

tan znw., run, taan; taankleur'
, -s, shoes, geelbruine schoenen; - hall,
runkoek; - bark, run, looi, eikenschors; - house, zie tannery; ook.
.
looisclluur; - m ill, looim olen; -

bem estingsm iddel.
tannable, looibaar.
tannage,hetlooien;ook:looiproducten.
tannate, looizuur zout.

tanner, (leerllooier,taander'
,-'s (oak)
bark, zie tan bark.
pit, looikuil, -kuip; - spud,runm es; tannery, (
leerllooierij,taanderij.
ooze (piekle, liquor), runvocht; -

- vat! looi-? taankuip; - yard, zie tannie, run...; - aeid,zie tannin.
tannery'
,adJ.,run-,taankleurig'
,ww., tannin, looizuur -stof, tannine.
looien, tanen; leather, leer looien. tantam ount, geli
jkwaardig (aan, to);
tandem . tandem .
tobe- to,ooklgelijkstaanmet,neer-

tang 1,(bij-,nalsmaak,smaakje;scherkomen op;thisis - to a refusal(to
pe lucht (geur); (/fg.)zweem,tikje; saying ...jsdit staat gelijk met een
eigenaardige hoedanigheid;to have a
welgering (met te zeggen ...).
- of,smakennaar,(/fg.)doen denken tantième (zcId.),tantième.
aan .
tapIznœ.,tap,kraan;tap,spon (v.vat),
tang11znœ.,doorn,angel(v.mes0nZ.); snijtap;draadboor;on (in) -,op dea
WW.tvan een doorn voorzien.
tap, aangestoken (v. vat); (/ïg.,
tangentadj.,tangentiaal;znw.,tangens, gemeenz.jsteedstotzijn beschikking;
stockson - Lbeurst.
raakli
jn;to fly (go) offata - (/fg.),
j,fondsenWaarvan
plotseling over iets anders beginnen,
OPeenSVan koersVeranderen,van den
hak op den tak springen; - eom pass

(galvanometer),tangenboussole.

tangential, tangentiaal.
tangibility, tast-,voelbaarheid.

tangible,tastbaar Look jig., v. winst,
resultaat, voordelen, bewijs enz.),
voelbaar; - developm ent expenditure, terug te winnen ontginningskosten;zie ook assets.

tangle œœ.,in de warmaken (geraken,

steeds een overvloedig aanbod bestaat; - bolt,tapbout; - borer, tapZat-,sponboor; - hole,tapgat; ww.,
van een kraan enz. voorzien; aan-,

opsteken (v.vat);(afltappen Look v.
rubberbomen); Ltechn.j tappen; aftappen (v.telegraafdraden,stroom);
(/fg.)aanboren;openstellen (v.land,
streek,voorden handelenz.);uithoren;entam eren,beginnen over;- all
sources of inform ation, alle bronnen
aanboren'
, - nBW m arkets, nieuwe
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task
tap
afzetgebieden ontsluiten; - a person
t.; - aseertalned, vastgestelde t.;

for,iemand aansprsken om ,van hem
trachten los te kri
lgen.

ave
rage -,gemiddelde (gereguleerde)
t.;eustom ary -,uso tarra;estim ated

-, geschatte t.;real-, zie actual- ;
up 11ww.,tikken,kloppen (tegen,op,
redueed -,gereduceerde t.;super -,
met);-against(at,on),tikken (klopextrat.4œœ.,tarreren;-foraveragw
pen) tegen (op);znw.,tiktje), klop.
de gem lddelde t.vaststellen.
tapeznw.,lint,band (v.linnen,katoen);
strook papieraan telegraaftoestel;zie tarers,colliwaarvan de tarra nog m oet
worden yastgrjteld.
ook red b);(stoek) -,telegrafischte)
target,schzetjchnf,mikpunt fook /fg.);
ko
er
s
ber
i
c
ht
t
e
n)
;
(
me
as
ur
i
ng)
,
line, - m easurw m aatband; (Xmdr.) selnschi
jf(bi
j spoorwegEism aehinw beurstelegraaf; - needle
sel);tobeoffthe-,deplankmiszlln;
to be a - for eritleism ,een m ikpunt
(a4?zzer.)
,, zie bodkin; - priee
van critiek zi
jn.
(quotation), telegr.koerstnoterlng);
ww.,metlintof band binden (ver-, tar-iffznw.,tarief:toltariçf,invoerrecht;
Aet,Tariefwet;- bill, ontwerp t.vastbinden).
wet; - Board (Commission), t.taper znw., waslicht,-pit; (het) taps
(puntig) zijn; wat spits toeloopt; com m issie; - rate, douane-t-; -wise, spits toelopend; taps; adj.
reform,t.herziening;-Reform,(Fng.)
(ze!#.), zieNwise; œm.,spits (taps)
protectiepolitiek; (Xrzzer.) vri
jhan(doen) toelopen (ook:- off, away); delspolitiek;--ridden,overbelastm et
taps zijn;taps (conisch) afdraaien; douane
(invoerlrechten; - truee, tarief-,
bestand;- uniom tolverbond;
(scheepv-jmarlen;- off (away),ook
- war,tarievenoorlog'
,fcf
e
fJ.,tariféren,
(/fg.):geleidelijk (doen)afnemen (vern t.vaststellen voor;(metinvoerminderen);-lngtly),spitstoelopend; ee
recht of acci
taps.
jns)belasten.
tapestryzrzœ.,wandtapijtten),tapisserie, tarlatan, tarlatan: dunne mousseline.
tapijtwerk;- linen,behangsellinnen; tarmac (handelsben.j,zietarmacadam .
ww.,(mettapi
jtwerk)behangen;in t. tarnish ww.,dof(mat)maken (worden),
afbeelden.
(doen) be-,aanslaan,verbleken,tatapioea, tapioca.
nen fook jig.);(
/fg.)bezoedelen,een
sm etwerpen op;a -ed reputatiom een
tapis,to be(bringteome) (uplon the>
op het tapijtzi
ln (brengen,komen). bezoedelde naam ; znw., dof-, m atheid,verbleking,aanslag;(/ïg.)smet.
tapper ftelegr.j,sleutel.

tar znw.,teer;''Tars'',aandeelen Tharsis Copper M ining Co.;eoal -, - of
eoal, kool-t.; mineral -, berg-t.;
vegetable -.
, hout-t.; - aeid. t.zuur;
- barre
l, t.ton; - bpard, dik karton,
vervaardigd van geteerd touw enz.;
- brus
h,t.kwast;- macadam ,steenslag m et t.;- paper, dakvilt; - water,t.water; - works,t.fabriek;ww.,

tarpaulin,presenning,geteerd zeildoek;
dekkleed,zeildoek;m atrozenhoed.
tarras,zie trass.

tarry I (ze!#.)ww.,toeven,bli
jven,dralen;wachten (op,lor),wachten op;
znw.finz.Amer-),verblijf.
tarry 1.
1,teeracntlg,ge-!beteerd,teer....
tart1,wrang,zuur;fftg.)scherp,bits.
tart II, (vruchtenltaarttje); - server,

(
belteren;-redpaper,geteerd papi
er; taartschep.
-red rope. t.touw; -red w l
*th the tartan I znw.,tartan:Schotse geruite
of;plaid;c#j.,van tartan,plaid....
same brush (stick), met hetzelfde tarstt
an I1,tartaan:soorteenmaster m et
s
o
p
ove
r
got
en.
tardm ess, traagheid,enz.,zie tardy.
fok en lati
jnzeil.
tardy,traag,langzaam ;laat,achteraan- tartar,wi
jnsteen;- emetiw braakwijnkomend; talm end, dralend; nalatig;
steen;zie ook cream c)znw.
artariw wijnsteen..-;- aeid!w.zuur.
to takea - eourse,traag (langzaam) t
gaan, niet vorderen; - payer, trage tartness, wrangheid,enz.,zte tart 1.
task c)znw., taak,werk; hisallotteë
(langzame)betaler.
tareznw.,tarra;actual> netto (reële)
(appointed) o de hem toegewezen

tassel
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(
aangewezen) t., to the seeond
of these Com missions was allotted
the - of ..., aan de tweede
dezer comm issies werd de t. toegewezen om ...;the - Ihave set myself,

de t.welke ik mijzelfheb opgelegd,
wat
ik mij tot t. heb gesteld; to
undertake the - of diskibution, de
verdeling op zich nemen;to take one
to -, iem and de 1es lezen, hem

onderhanden nemen (wegens,for);
ww.,eent.(werk)opgeven (opleggen);
(te) veel vergen van, op de proef
stellen (v.iem ands krachten,geheugen,verstand enz.).
bjsamenst.,-master,taakoplegger;opziener;ook:onderdrukker;zieook experienceznm.; --setter,arbeiderm et
norm ale werkprestatie;ook = -m aster; - system , stukwerkstelsel; wage,taak-,stukloon; - work,opgelegd werk;stnkwerk.

Ggsel znw., kwmsttje); lint (als bladwijzer in boek);ww.,van kwasten
enz. voorzien.
G stable, te proeven.

taste c) ww., proeven (van); keuren;
smaken;(/fg.)smaken,ondervinden
fook: - of); - bitter (sweet, ete.),
bitter (zoet enz.) smaken; - o1, s.
naar;proeven (van);- ofthe eork,
naar de kurk s.; zie ook il1 dj en
qell 11#); tasting order, permiss1e tot proeven Lwl
jnhandel e. #.);
t.g samplw proefm onster.
:)znw-,smaak fook /fg.);smaakje,bijsmaak; voorsmyak, (voorlproefje;
voorkeur, voorllefde, zin (voor,
lor);fgemeenz.jietsje,tikje;amatter
(question)
. ol -, een kwestie van
smaak;a bad o een lelijkes.;to he
had(g@o4)-,vanslechten (goeden)s.
getuigen;there i: no aecounting for
-g, pver den s.valtniettetwistrn;
to hitthe popular -,bijhetpublzek

tax
kies, behoorli
jk;to > naar smaak;
pungent to thé -, scherp van s.;

everyone to his -, ieder zijn s.;to
appeal(be)tothe-of,indens.vallen
bij;tofindsomethingto one's-,(iets
naar)zijn gading vinden.
tastelul, sm aakvol.
tasteless,smakeloos Look fig.j.
tastelessness, smakeloosheidtook fig.j.
tasoo
ter
rde
,pr
oever (v.wijn,thee enz.);belaar, adviseur van uitgever;
proefglaasje;kaasboor;ook = tasting
sam ple.
tasts smakeli
jk.
tat, frivol
itétwerk) maken; zie ook
tatting.
tatit
er (geœ.rzzp.),lap,lom p,vod,flard;
n -s,-ed,aan flarden;to tearto -s,
ookltotaalvernietigen (v.argument,
bewering enzi).
t
atting,frivolitetwerk).
taunt I ww.,beschimpen,honen,sm aden;- with,voor de voeten werpen;
ZnW.,schim p,hoon,sm aad;voorwerp
van hoon enz.

taunt H (scheepv.j, hoog (v.mast);
--m asted, hooggetuigd.
taut,strak,gespannen (v.touwen);in
qoedentoestand(v.schihenz.);keurig
(zn orde); streng, nauwgezet; to
pull -, strak aanhalen.
tauten, strak aanhalen, spannen;

Lscheepv.jaanzetten (v.want);strak
worden,zich spannen.
tautness,strakheld,enz.z zie taut.
tautologietal), tautologlsch: onnodig

hetzelfde met andere woorden herhalend.
tautologize, hetzelfde nodeloos met
andere w oorden herhalen.
tautology, tautologie: nodeloze herhaling.
taw, zeem touwen,witlooien.

tawdry c#j.,smakeloos,opzichtig,prul-

lig;znw.,goedkope opschik.
in den s.vallen ;to impart a hitter - tawer, zeem touwer,witlooier.
to,een bitteren s.geven aan;to leave tawery,witlooieri
j.
a bad (unpleasant) - in a person's tawninesw tanigheid;taankleur.
fg.), een lelijken (on- tawny, taankleurig,tanig,getaand.
(the) mouth (/na
aangenamen) sm aak hebben; to taxc)ww.,belasten,belastingopleggen,
suit the - of, naardens.zi
b.heffen van Lpersoon 0/ goederenj;
jnvan;to
veelvergen van,op een zware proef
suit all -g, hetiedereen naarden zin

maken;in ba4 (poor) -, smakeloos
fjig.),onkies;in good > smaakvol,

stellen; de les lezen, onder hapden

nemen; beschuldigen (van, m-th);

taxability
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teaehership

fAmer.,gemeenz.)vragen (als prijs), steld) van b.;1or purposes of #
berekenen;- heavily,zwaarbelasten;
voor b.doeleinden.
- t
hecosts (jur.),de kosten vaststel- taxer,zetter (derbelastingen).
len;-edattherateof3 % ,met3 % taxi znw.,taxi (ook:- eab);- driver
belast; - a person's patienee to
(man),t.chauffeur;-meter,t.meter;
-plane, passagiersvliegtuig; ww., in
exeess, (
al) te veel van iem ands
geduld vergen; -ing eapaeity, zne
een t. rijden (vervoeren); Lvliegw.i
taxié
'n@
taxable;zie ook existence.
c)znw.,thee;ook = - plant;-s,
#1) znw., (rijkslbelasting; fAmer./0k) teathee
ën,t.
soorten;broken -,gruis-t.,
gemeentebelasting; zieookrate lc1);
t-gruis; dust -, stof-t.; G een >
schatting;lmst,(zware)proef;freeof
-,zfd--free;evaslon of-es,belastinggroenet.;gunpowder(pearl)-,parelontduiking;liableto pay -es,b.plichtig; to eolleet -es, b.n innen,ook:

t.;whole-leal -s blad-t-;to m nke >
t.zetten; ww., theedrinken, tea-en.

he
ffen, zie source;to impos
e (levy, b) samenst.,- auetiom theeveiling; lay, put, raise) a
Om bebi
scuit,t.beschuit;- eaddy, t.busje,
lasten,b.heffen van (
0p);imposition
kistje; - eanister! t.bus; - ehest,
of -es, b-heffing;to be a (heavy) t.kist (ter verzendlng); - e10th, t.kleedje; t.doek; - eosy, t.muts; (uplon,veelvergenvan,op e!n zware
proef stellen (v. persoon, lemands
eulture (growing), t.cultuur;- eup,
t.koptje);--cup polities,bekrompen
krachten,geduld,aandacht enz.).
politlek;zieook storm c);- dealer,
bgjmetadJ'., assessed -es, zie direct
t.handelaar;- dust, t.stof,stof-t.;xesà eonsumption -, verbruiksbegrower,t.planter;- kettle,t.ketel;lastlng;eoupon (dividend)-?coupon(dividend-)b.;direet-es,dlrecte b.. lead,t.lood;- leaf,t.blad (blad van
den t.struik); - light, t.lichtje; government > rijks-b.; c aduated
(progressive) -, progressleve b.; m erehant, zie ow dealer; - paeketw
house -, personele b.; ineom e o
pakjes t.; - plant,t.struik,-boom ;
- plantation,t.plantage,-tuin;- potm
inkomsten-b.; indlrect -es, indirecte
t.pot; -poy fEng.-1nd.), driepoot;
b.;land(ground) > grond-b.;llz=ipy
(t.ltafeltje; - sales,zie- auction;> weelde-b.; property (personal,
serviee (set), t.servies; - ship, t.eapital) -, vermogens-b.; trade -,
tafeltje mettwee ofmeer verdzepinbedrijfs-b.; turnover -, om zet-b.;
gen; - shruh, zie 'w plant; -spoon,
wage
s
-,
l
o
onb.
;
zi
e
o
o
k
e
xc
e
s
s
c)
en m ortm ain.
t.lepelttje);a -spoonlul(of...), een
t.lepeltje (...); - stall (stand), t.c)samenst.,- collector,ontvanger (der
tafeltje;- strainer,t.zeefje;-tt
ablw
belastingen); - dodger, belastingt.tafel; - things, t.gerei; - owel,
ontduiker; --dodging,b.ontduiking;
- farmer, pachter der b.n; - form ,
t.doek; - trade, t.handel; - trap
t.blad,t.blaadje;- urn,t.urn (boullb.formuller; --free, vrij van b.,
loire met kraan).
b.vrij; - gatherer (veroud.), zie collector;-payer,b.betaler;- retr n, teaeh,onderwi
jzen,leren,les(onderwijs)
geven (in);experlenee hastaughtus
aangiftebiljetvoorde b.;- revenue,
.

b.opbrengst; - serew, b.schroef; to
..., de ondervinding heeft ons geturn the - screw, de b.schroef aanleerd ....;zie ook lesson znw.
draaien.
teaehability, (het)onderwezen kunnen
taxability, belastbaarheid,vgl.taxable.
worden, enz., zie teachable.

taxablqa belastbaar, belastingplichtig teaehablw te onderwijzen,onderwezen
kunnende worden; leerzaam ,bevat(in rnksbelasting);- capaeity,draagkracht (vermogen om belasting te
telijk.
teaeher,onderwi
jzertels;leraar,lerares;
betalen).
- of ...,leraar enz.in ....
taxation,belasting;b.heffing;b.wezen;
heavy (light) -, zware (drukkende; teaehership,onderwijzer-,leraarschap;
jzerenz.
lichte) b.;exempt from -, vrijtge- betrekklng van onderwi

teak
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teler am
teehnieian, teehnicist,technicus.
teehnies, techniek.

teak, teakhout,djatithout).
team znw.,span (paarden enz.);ploeg,
team ''; - split, geest van Sam enwerking;-work(/fg.),sam enwerking;
œœ-,inspannen; Lgemeenz.juitbesteden (v.e.werk); (Xrzzcr.) door een
ploeg laten uitvoeren.
tearww.,scheuren fook intrans.t,qtuk-,
verscheuren (ook jig.j; openrljten;
rukken, trekken (aan); weg-, loj-,
uiteenrukken;Lgemeenz.jrennen,vllp-

teehnique, techniek Look /ïg.).
teehnocraey, technocratie.
teehnoerat, technocraat.
teehnoeratie, technocratisch.
teehnologist, technoloog.
teehnology, technologie.
teehy, zie tetchy.

teetonie adj., architectonisch; (g&/I.)
tectonisch;znw.,-s,architectuur.
gen; razen,tieren; in -ing haste, m ted, schudden, keren (en uitspreiden)
a -ing hurry,in vliegende haast; (v.hooi);-ding maehine,zietedder.
at, rukken aan;torn by (/fg.),ver- tedder, keerder; keermachine, vgl.ted.
edlous, vervelend,saai; langdradig.
scheurd (verdeeld) door (twisten t
enz.);- down, afscheuren; (komen) tedioueness?vervelend-,saaiheid;langafrennen; - from , wçgrukken van;
dradigheld.
ontrukken (aan); - intto),binnen- tedlum , zie tediousness;verveling.
stormen;- in halfttwo;pieees),in tee,(balkvan)T-ijzer(-staal);T-vormitweeën (stukken) scheuren; - ofl,
ge buis, T-stuk fookl - pieee, afscheuren; --off calendar, scheureonneetion).
kalender- - open, openscheuren,
'
teem 1,volzijn,wemelen,krioelen (ook
out,uitscheuren,-rukken;- topieees,
/fg.; van, with); -ing, vruchtbaar
stuk-, in stukken scheuren; - up,
fook /fg.),overvloedig,(overlvol.
ver-, door-, stukscheuren; zie ook teem H (
#fc!.)tuit-,leeggieten,ledigen;
root Ic);znw.,scheur (in stofenz.);
ftechn.)uitgleten (v.staaluitsmeltzie ook wear lh).
kroes).
tearable, (verlscheurbaar.
t
e
e
thing, het tanden krijgen;this intease 1,plagen,sarren,kwellen; lastig
dustry isin (has passed) its - stagey
vallen (om,for).
dez
een
indus
riek.
li
jdt
ziekt
(istde
tenog
b aan kindertease II,kaarden,kammen (v.wolenz.).
oven).
teaselznw.,kaarde;kaardm achine;ww., teetotal,
drlnks, geheelonthouders-,
kaarden.
alcoholvrije dranken.
teasen plaag-, kwelgeest; Lgemeenz.t tegular,dakpanachtig,-vormig.
telautor am ,beeldtelegram .
lastlg (moeilijk)iets.
teazel, teazle,zie teasel.
telautograph,beeldtelegraaf.
technie (zeld.)c#j.?zietechnical;znw-, teleram c) telegram ; ''TelegramsM,
zie technique;zze ook technics.
t.adres;pxchange of -s, t.wisseling;
teehnieal, technisch, vak...; - eollege,
we eonftrm the -s exchanged, wij
rln middelbaar technische school; bevestigen de tussen ons gewisselde
edueation, technische (schoollopleit.n;tohandin a -,totendera -(for
di
ng; - instruetion, vakondqrricht,
transmission),een t.aanbieden(opgeonderwijs, ambachtsonderwljs; ven);to translate (deeode) a -,een
journal (periodieal), vakblad (-tijdt.ingewoon schriftoverbrengen (deschrift);- manager,technisch direccoderen);by -,telegrafisch,pert.;of aeceptanee,accept-t.; - expenses,
teur;fabrieksleider;- term (phrasw
expression), technische, vak-uit- t.kosten; - form,t.formulierqzieook
telegraph znw. en telegraphlc.
drukking (term);- training,vakopleiding;zie ook schoollca).
b) met ad)'., eipher -, cijfertelegram ;
teehnieality,(het)technische(karakter); eode -,code-t.;foreign -,buitenlands
t.;inland -,binnenlandst.;m ailed -,
t.euitdrukking!vakterm; tgcœ.zzze.)
t.e bijzonderheld (finesse, methode
brirf-t.; mutilated -, verminkt t.;
plam -,t.in gewoon schrift;prepaid
enz.);amere> ook:eenbloteformaliteit.

reply > - with reply prepaid, t.met

telegraph
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betaaldantwoord;repeate;(eollated)

op
t.;
t.ne
t
.drde
aad;
zie-os
oys
k tteemle,
pho
nit
c;
.

tell
wirw

-, gecollationneerd t.; urgent -,
dringend t.;wireless -,draadloos t.; telephoniw telefonisch; - eom muniea-

zieook sailing è).

telegraph znœ.,telegraaf;by -,telegrafisch;-boy,zie- m essenger;- eablw
telegraafkabel;-code,zietelegraphic;
- form , zi
e tçlegram form ; - key,

seinsleutel;-line,t.lijn;- messenger,
telegram besteller;- ofliee, telegraafkantoor; - operator,zie operator; pole, t.paal; - service, t.dienst; system ,t.net;- wire,t.draad;zie ook
telegraphic;œœ.,telegraferen,seinen

(aln,to).

tion,t.e verbinding (aansluiting).

telephoniet,zie operator.
telephony, telefonie.
telephotor aphy# telefotografie.

teleseope znw.,telescoop? verrekijker;
eonstrueted on a - prineiple, ineenschuifbaargeconstrueerd;-table,uittrektafel; - word,woord bestaande
uitsam engetrokken delen van andere

woorden Lbl
jv.Mitropa);çrzf
#.,telescope
r
e
n,
(
al
s
e
en
t
e
l
e
s
c
oo
p)
i
n
elkander
schuiven; in elkander geschoven
(kunnen)worden.

telegrapher, zie telegraphist; telegrafeerder.
teleseopiw telescopisch; ineenschuifbaar; - ehimney, telescoopschoortelegraphese,telegramstijl.
telegraphie,telegrafisch; - aeeeptanew
steen (op stoomboot).
t.accept; - address, telegram adres; telescriptor,zie tel
ettypelwriter.
- eable,telegraafkabçl;- eode, tele- tel
ettypelwriter,verreschrijver.
gramcode;-eommunieation,trlegra- telex znw. telex: verreschrijver;
fische m ededeling;t.e verbindlng;(message), t.tbericht); ww-, per t.
error, seinfout; - message, teleqra- berichten (zenden).
fisch bericht; - rate,telegram tarlef; television, televisie.
transfer(c/geà.:T.T.),telegrafische televisor, televisor: televisietoestel.

remise (uitbetaling), t.e, draad-, tell c) vertellen,zeggen, (verlmelden,
kabelwissel;- transferrate,T.T.rate,
m ededelen, verhalen, het vertellen
koers voor t.e rem ises.
(zeggen);opdragen,gelasten; onderscheiden (van, lrom), (
telegraphist, telegrafistte); Zne ook
herlkennen,
operator.
z
i
e
n
(
aa
n,
by)
,
e
f
f
e
c
t
(
uitwerking)
telegraphy, telegrafie.
hebben,zijn uitwerking nietmissen,
telem eter, telemeter: afstandsm eter.
indruk maken (op, on! upon); de
telhui
ephone
c)znw.,telefoon;internal #
stemmenopnemen (ïnz.zn Parl.);zie
s-t.;aceessibleby -,telefonisch te
ooktelling;50 alltold,allesbijelkanbereiken;to be on the -,telefonisch
der 50; you never ean > m en kan
nooit weten;competition hegan to >
aangesloten zijn;aan det.zijn;over
de concurrentie begon zich te doen
L
z
e
l
dl
on)
t
he
-,
by
,
pe
r
t
.
,
t
e
l
e
f
o
nisch; f
&'
f
Jz., telefoneren.
gevoelen,zieook b);hetold me that
b)s
amenst.,- box (booth),telefooncel; ..., hijzeidemij,dat...;Itoldyou so,
- eall, telefonische oproeping, telefoongesprek; I ha4 a - eall this
afternoon from Mr X,ik werd hedenm iddag opgebeld door den heer X ;eonneetion, telefonische verbinding;
- eonversation, telefonisch onderhoud; - dlrectory, telefoongids; dud , t.buis; - exehangw t.centrale,

kantoor; - girl,t.juffrouw; - line,
t.lijn;-message,t.bericht;-number,
-

t.num mer; - ofliee, t.kantoor; operator,zieoperator;- post,t.paal;
- receiver, t.hoorn; - serviee, t.dienst'
, subscriptlon, abonnem ent

dat heb ik u we1gezegd;every word
told,ieder woord was raak;it -s the
other way, het heeft een averechtse

uitwerking;I told him to copy the

letter,i.k llethem den brief copléren;
Itold him to be eardul,ik zeide hem ,

voorzichtigtezijn;zieooksure,tale,
telltale,time ca),truth.e.a.
bjverbind.,- a person about(of) one's
diffieulties,iemand van zijn moeilijkheden vertellen; - against, pleiten
tegen (persoonojzaak);- them apart,
ze uitelkanderkennen;they can - hy
thecolourwhether..,zijkunnen aan

teller
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de klepr zien, of ...; - for Httle

tenzporary

ing eolour, aanloopkleur (v. staal
(someth*
mg),wginig (iets)te beteke- enz.).
nen hebben,(nlet)medetellen;to be b)znw.,temperament, (gelaardtheid),
-

unable to - the one lrom the other,
ze niet van elkander kunnen onderscheiden;- in lavourof,pleiten voor

natuur;gem oedstoestand,stemm ing,
hum eur,gehumeurdheid;kalmte,be-

Lpersoon 0/zaakj;- of,zie- about;
ook:getuigen van;gewagen van;- off,
aanwi
jzen,detacheren (vooqbepaalde
opdracht);fgemeenz.jop zljn plaats
(nummer)zrtten;-on(upon),indruk
m aken op, lnvloed hebben op, aanpakken,-grijpep;the strain has told
(heav*
lly) on him, de voortdurende
spanning heefthem (erg)aapgepakt;
the wat began to - on business, de
oorlog begon zi
jn invloed OP den
handel te doen geldrn (
gevoelen);

-,gelnkmoedigzlpn;tokeep (eontrol;
lose) one's -, ziln kalmte (geduld)
be
waren (verliezen), (niet) uit zijn
hum eur geraken;to show -, opvlie-

that does not - with hzm,dat m aakt
geen indruk op hem : daarm ede be-

daardhrid; slecht humeur, opvliegendheld Look: ill -); (graad van)
hardheid (v.staalenz.);the- ofthe
workm em de geest onder de werklieden;tphavean eyen (equal,equable)

gen,driftig worden;to be in a good

(bad) -,in een goed (slecht)humeur
zijn;theywaite;toseeinwhat-the
marketwoul; oprn,zijwachtten af,
in welke stemm lng de m arkt zou
openen;to getinto a -,boosworden,

reikt men bijhem nlets.
(v. bank); stemopnemer (fnz. in
Parl.j;paying(reeeiving)> bediende
aan de betaal-tontvang-lkas.
ten*
m gypakkend,indrukwekkendikrachtig, raak,zijn uitwerking niet missendiheyond(past)-yonuitsprekelijk,
beschrijfelijk; - deviee, pakkende
leuze;with - efleet, met doorslaand
gevolg; - figuzes!sprekende cijfers.
telltale znw., verkllkker, aanbrenger;
ftechn.jverklikker,indicateur;(scA.)
axiom eter; - lamp, verklikkerlam p;
adj.,verklikkend,verraderlijk.
tellurium (chem.j,tellurium.
telotype, druktelegraaf; druktelegram .
telpher adj., luchtltransportlkabel...;
znw., luchtttransportlkabeltinrichting),kabelspoorweg Look: - line);
door luchtkabelgedreven lorrie enz.
telpherage, (vervoer per) luchtttrans.
portlkabel.

opvliegen;tobe(toput)outol-,uit
zl
ln humeurzijn (brengen);togetout
ol -,zie to lose one's-; zie ook hot
è),i11d),short ca)en c).
tem perable, getemperd enz. kunnende
worden,zie temper c).

temperc)ww.,temperen,matigen,verzachten;in toom houden;tem peren,
mengen (v.kleuren);temperen,ontlaten,harden (v.ijzer,staal,glaj);
bereiden,aanmaken (v.mortel,klell;
zacht (week)worden;- justiee with

temyestuousness, stormachtig-,onstuimlgheid Lookjig.j.
tem plate, tem plet,schabloon,m al,m0-

teller,teller;kasbediende,loketbeambte

tem peram ent, tem perament.
tem peram ental, temperam ents...; aan-

geboren;-ly,van nature (aanleg).

tem peranee, gem atigdheid; m atigheid,
onthouding; geheelonthouders...; -

beveragestdrinksl,alcoholvrijedran-

ken.
tem peratw gematigd; m atig; - zone.

gematigde luchtstrerk.

tem perateness, gematzgdheid; m atigheid.
tem perature, tem peratuur.

tempest znw., (hevige) storm ; (/fg.)
storm , uitbarsting;a - in a tea-pot
(dmer.),ziestorm c);--beaten,door
den s.gebeukt; --tossed,doorden s.

heen en w eder geslingerd; œfç'
., in
telquel,telquel;- rate,koerste1quel.
beroeringbrengen;stormen (ookfig.).
tem pestuous, stormachtig, onstuimig
temerarieus, verm etel,roekeloos.
temerity, vermetel-,roekeloosheid.
Look jig.j.
del, kaliber.

temporality (jur.),tijdelijkheid.
temporariness, tijdelijkheid, enz., ZTe
m erey, genade voor recht laten geltemporary adj.
den;-ed glass,ook:onbreekbaarglas; temporarycW.,ti
jdelijk,voorlopig;niet

temporization
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tendener

termijn (-tijd); terms of > huurpermanent; - lits, tijdelijke (voor(pacht-lvoorwaarden; the shopg are
bi
j
ga
ande
)
v
l
ag
en;
pr
e
mi
s
e
s
,
t
.
e
localiteiten. noodgebouw ; - provihyld on weekly tenaneiew dewznkels
sion, overgangsbepaling; znw. (geznn bijde week gehuurd.
meenz.j,t.beambte enz.,noodhulp. tenant znw.,huurder,pachter;bew oner
tem porization, temporisatie, enz., zie
Look jig.j; (jur.)bezitter;- at will,
tem porize.
'
lem porize,de huik naar den wind han-

huurder zonder contract; - farm er,
pachter,huurboer; ww., in huur of

gen,zichnaartijden omstandiqheden
pacht hebben, (als huurder) bewon en.
ahle,bew oonbaar;verhuur-,vertijd trachten tewinnen;toteen ver- tenant
pachtbaar.
gelijk (trachten te) komen; - with tenant
less, onverhuurd, onbewoond,
one's principlw met zijn beginsel
leegstaand.
transigeren.
temporizer,wie de huik naar den wind tenantry, (de) gezamenli
jke pachters
hangt,enz.,zie tem porize; opportu(huurders, bewoners); gebouw gf
schikken, schipperen; tem pomseren,

nist,weerhaan.
tem pt,in verzoeking brengen;verleiden,

huizencom plex in gem eenschappelilk
bezitderbew oners;ook:huur,pacht.

eneh, zerlt.
'
verlokken (om, tot, to); (ver-, t
aanllokken;Iam -et
ltoquestion this, tend 1, zlch uitstrekken, zich richten,
ik ben ten sterkste geneigd dit in
zich bewegen (gaan,wijzen,neigen)
in zekere richting, een zekeren
twijfelte trekken;- buyers into the
m arket, uitlokken tot kopen; - to
kant uitgaan Look jig.); - downbusiness,tot zaken aanm oedigen;zie
wardts), upwardts), een neiging tqt
dalen (stilgen) vertonen (v. prnook tgmpting.
tem ptatlon, verzoeking, tem ptatie;bezen enz.); - to, (er toe) strekken,
koring,verleiding, verlokking.
leiden, bijdragen tot (om) (ook: tolards); ten doel hebben, gericht
temptinw verleidelijk,verlokkelilk,aanziln op;geneigd zijn (neiging vertolokkelijk;--looking,(el')aanlokkelijk
ne
n) om;licht leiden tot;it -s to
(uitziend).
beeom e long-winded,het wordt licht
ten,tien;t.tal;by -s,bijt.tallen;nine
langdradig;this -s to aggravate the

in -,negen van de t.;not one in -,
evil,ditleidttot verergering van het
nietéén op de t.;nine tim esoutof >
negen keer van de t.; - to one, t.
kwaad;- to (towards) the improvem entof,- to im prove...,strekken tot
tegen één; -fold, t.voudig.
verbetering van.
tenability, houdbaarheid, enz., zie
tenable.
tend II,passen (letten) op (denwinkel

e.d.); zorgen voor, bedienen (v.
tenable, houdbaar, verdedigbaar Look
klanten,machine); Ldial.of Amer.j
jig.);a - theory,een houdbaretheorie;thepostis - by him 1orfive years,
bijwonen,bezoeken (v.vergadering
enz)
hijkan ditambtvijfjaar bekleden, ten
dfli(scheepv.j,opzwaaien;-tothe
zijn benoqming tot dit ambt geldt
eurrent(wind),op denstroom (wind)
voor vijf Jaar.
zw aaien.
tenaeious,vasthoudend Look /ïg.;aan, tende
neious,zie tendentiotls.
o1); hardnekkig; kleverig, taai;
sterk (v. geheugen); to be - of, tendeney, neiging (tot, towards, to;
om,to); aahleg (voor ziekte); stre(hardnekkig) vasthouden aan, niet
n, strekking,tendenz;stemming,
prijsgeven (v.recht,beginsel enz.). ve
neiging,houdlng,beweging,richting,
tenacity? vasthoudendheid, enz., zie
tenaczous.
loop (v.markt,prijzen);thereisa to...,erbestaateen streven om ...;the
tenaney, huur, pacht; pachtovereenkomst; (het) gehuurde (gepachte); market showed (dsplayed) an anigenot (v.bezit); (het) bekleden (v. myted (a dulI) > de marktwas geanlmeerd (flauw gestemd); priees
ambt); (term o1) -, huur-tpacht-)

lendentious
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shor a downward (baekwqrd, t
leellmng) -, a - to fall (deelme),de
prijzen lopen terug, vertonen een
neiging tot dalen (een teruggaande
bewçging);themarketshowed afirm
(hesitating; depressed) -, a lirm
ete.- prevailed,de marktvsrkeerde
in (erheerste)een vastr (welfelende,
gedrukte)stçmming;pnces show an
uprar
d (a rising) -, a - to rise,de
prllzen lopen op, gaan om hoog,
vertonen een neiging totstijgen (een
opwaartse beweging).
tendentious, tendentieus.
tender1,wachtschip,adviesjacht;tendertboot); tender (v. locomotief),
kolenwagen;slangenwagen (v.brandspuit); OPPaSSeI', bediener, vgl.
tend II.
tender H c)ww..aanbieden(v.diensten,
telegram,ontslag)ibetuigen(v.dank);
inschrijven (bijaanbesteding) (voor,

tentative

naam enz.);to be - of ...1ng,bang
(huiverig, voorzichtig) ZiJ
-n O ***>
*
zie ook spot c,).
tenderer,inschrijver (bijaanbesteding)
(OP,for).
tenderness,teerheid,enz.,zietender111.
tenement,pxchtgoed;(huurlwoning;als
afzonderlllke woning verhuurd deel
van huis; - house, huurkazerne.
tenem ental, tenem entary, verhuurd,
huur..., pacht....
tenet, leerstelling,-stuk.
tennis, tennis; - ball, eourt, raeket,
t.bal, -baan,-racket.
tenon znw.,tap,pen;- and m ortlse,tap

(pen) en gat;- saw,tapzaag;ww.,
tenor. gang,loop,richting Linz.jig.);
inlloud, geest,strekking; (jur.ookj
eensluidend afschrift;even -!gelijkmatige gang,kalm (regelmatlg)verloop;of thesame -,gelijk-,eensluifor); priority shares ealled for
dend (v.wissel,document;met,as),
redemption but notyet -ed,nog niet
van denzelfden inhoud.
opgekomen aflosbaar gestelde priori- tense, strak,gespannen; (
/ïg.) gespanopsluiten,lassen met tap en gat.

nen; ingespannen.
tenseness, strak-,gespannenheid,enz.,
zie tense.
apology, oath,resignation,wish b). tensibility, span-, rekbaarheid.
bj znw., aanbieding, offerte; inschrij- tensible,zie tensile.
ile, rekbaar, span..., spannings-..;
vingtsbiljet) betaalmiddel; private tens
- forew spankracht;- s
trength,trek
-, onderhandse inschrijving (aanteitsaandelen;- a sum in satislaction
of a claim , een som aanbieden ter
voldoening ener vordering;ZLd ook

besteding); publie -, (openbare)
aanbesteding; sale hy -, verkoop
bij inschrijving; to suhmit (send
in) a - for,inschrijven op (bijaanbest.);to submit the lowest -, het
laagstinschrijven;to invite(eallfor,
to be open to recrlve) -s for the
gupqly of,deinschrnving openstellen
(i.n lnwachten)voordeleveringvan;
to offer by > to put up for -,to give
out by public -,to put out to (for)
publie-,biji.aânbieden,(openbaar)
aanbesteden,de i.openjtellen op;-s
areinvitet
l(willbe rereived)for (the
supplyof),i.nwordenlngewachtvoor
(de levering van);zie ook legal en
sample ca).
tender 111,teer,teder Look jig.j,zacht,
mals; teergevoelig, -hartig (ook: -hearted, -minded);to be - of, teergevoelig zijn op het punt van,bezorgd zijn voor (iemands goeden

(-vastheid,-weerstand);- test, rekproef.
tension,spanning fook techn.en jig.),
gespannenheid; inspanning; spankracht;high (low)- (current),hoog(laag-lspanningtsstroom); - screw,
spanschroef; - sprinw s.veeri.ww.,
-ed, gespannen.
tensity,zie tenseness.
tenslve, spannend,spannings-...
tent I znw., tent; - lly, zeil vöör t.ingang;zeilboven het.t.dak gespan-

nen; - peg (pin), haring,t.piket;polw t.paal; ww., (als) met een t.
bedekken;kam peren,in een t.wonen;
-ed, vol t.n.

tentII,soortSpaansewijn.
tentative c#j.,bijwijze van proefverricht (ondernomen), proef..., voorlopig,voorzichtig,oriënterend;itwas
only a - inquiry, deze aanvrage
diende slechts ter oriëntering.

tenter
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tent
erIznm.,spanraam fook:- lrame);
hook,spanhaak;to be on - hooks,
op hete kolen zitten;ww.,tenteren:

term lnable

(Rotterdam),geloste condities (R.);
stored -s, op ceelgeleverd;stored -s
Liverpool,op ceelL.;to keep -swith,
zich verstaan m et, op goeden voet

machinaal op breedte brengen (v.
blijven met;to make -s (zc!#.),zie
weefsel).
tenter 11 (#fcl.),oppasser,machinist.
tocometo-s(ca);toseta-to (ze!#.),
tenuity,fijnheid,enz.,zietenuous;ijl-, paal en perk stellen aan; -s to the
trade,conditiesvoorMrederverkopers.
dunheid (v.lucht,vloeistof enz.).
tenuous, fi
jn, dun, teer, ijl; zwak, ca) met voorz., the eontract by the
schraal,vaag, onbeduidend, sim pel;
-s ofwhleh ...,het contract volgens
- di
stinctions,te fijne (subtiele)onhetwelk...lfor a - of,voor den tijd
derscheidingen.
(een termljn)van;for a - ol yearg,
tenure, (aard,duur,voorwaarden van
voor çen bepaald (zeker) aantal
het) eigendomsrecht, bezit; huur-, jaren;in -s o1?in termen van;in -s
?achtvoorwaarden; duur, bestaan; oldisapproval,ln afkeurende bewoordingen;in -s of sterllng, in Engels
m
plural- (v.pand),door verschillende personen of firm a's in gebruik
geld uitgedrukt;in -sol(thehighest)
(huur), zie ook occupation; - of
praise,met (den hoogsten)lof,in lofolfiee,ambtjbekleding,-dpur;during
f
elijke (deloffeli
j
kste)bewoordingen;
on -s, op zekel'
e voorwaarden; ook
his - ofoffiee,zolang hiJzijn ambt
= on good -s; to sell on -, op
bekl
eedt, gedurende zijn ambtsperiode;zie ook lease l znw.
termijn (nietcontant)verkopen;not
tepefy, lauw maken of worden.
On an
toy -S, onder geen VoorW aarde;
buy on eash -s, contant
tepid,lauw (ook jig.t.
tepidity, lauwheid çook /fg.).
kopen;on easy -s,op gemakkelijke
teree, zie tierce.
betalingsvoorwaarden; on equal -s,
tercentenary, tereentennial adJ'., drieop voet van gelijkheid,met gelijke
honderdjarig; znw., d.e gedenkdag. rechten; to put one on favourable
terebene, terebine (ontsmettingsmid(one'sbest) -s,iemand gunstige (de
del).
gunstigste)voorwaarden stellen;on
terebinth, terpentijnboom ; on of #
good qriendly) -s,op goçden voet
terpentijnolie.
(met,with);on -s of intimaey, op
terebinthine, terpentijn..-, terpentijnvertrouwelijken voet;z?;
eookmutual
achtig.
teredo, paalworm .
tergiversate, draaien, uitvluchten zoe-

en speaking;to hring to -s,dwingen
zekere voorwaarden aan te nemen;to

eome to -s, tot een vergelijk (tot
ken, ter#verseren; zijn rok (jasje)
over
eenstemming) komen, het eens
om keren.
worden;upon -s,zie on -s.
terqiversatiom draaierij,enz., zie ter- ca) verbind., - of agreement, conglversate.
tractduur; - of delivery, leveterm c1)znw.,grens (perou#.);termijn; ringstermijn; -s of delivery,leveduur,tijdtperk,-vak);omlooptijd (v. ringsvoorwaarden;- of lease, huurwissel); trlmester, (schoollkwartaal; ti
jd; - of notiee, opzeggingsterbetaal-,kwartaaldag; zittingtsperiomijn;- oloflice?ambtsperiode;- of
de) (v. rechtbank enz.);term ,uitpayment, betallngstermijn; -s of
paym ent, b.svoorwaarden; - of redrukking; (f
zzfsà.) term è -% voorwaarden, condities; prilzen, tarief, demption,aflossingstermijn;-ofservhonorarium ; bewoordlngten), bepaiee,diensttijd'
,zieooklimitation,e.a.
lingen;verstandhouding,verhouding; b4 ww.,noemen;whatmightbe -ed ..,
-sand eonditions,condlties;latest -,
wat wij zouden kunnen noemen ....
uiterstetermijn;long (short)-eredit, terminable,begrensbaar;te beëindigen;
credietoplangen (korten)t.;therun(na zekeren ti
jd) aflopend,opzegning -, dç lopende t.; O nded -s,
baar,aflosbaar;- annuity,term ijn-,
sn entrepo
-t geleverd; landed -s
aflopende annuïteit (lijfrente).

term inal

892

terrr

eindpunt;doel,eindpunt t
'
v.gedragsterminalc#j., qrcns..., eind..o, slot...,
uiterste;termljn-.-;periodiek (terug- lijn, redenering).
kerend, plaatsvindend); - eharges, term ite, term iet:witte m ier.
onko
sten aan hetstation (de have
n) termless (zel#;), eindeloos! onbeperkt.
van aankom st; - m arket, term ln- tern,terne (bl
jloterij);drletal.
handel,-m arkt;- olfice!kantoorvan ternary, drietallig,-voudig,-delig.
ontvangst; - port, elndhaven; - terne,- plate,blik van inferieure kwaliteit.
station,eindstatlon;znw.,(uitleinde,
ui
t
e
r
s
t
e
;
(
f
n
z.
Ame
r
.
)
e
i
nds
t
at
i
on,
t
e
r
ra, - alha,
pijpaarde;-eotta,terracotta; - lz
-rm a, idem : vaste grond;
haven;aflaadstation,-haven;felectr.j
- i
neo
gni
t
a,
idem :onbekend land,o.
(pool-, aansluitlklem ; -% zie charges;- board (eIec/r.),klemmenterrein (ookjig.j;- Japoniea,gambir.
bord.
terraee znw.,terras;enigszins verhoogd
staand huizencom plex;ww.,tot terterminatw begrenzen;(beleindigen,een
einde m aken aan; beëindigen, doen
rastsen) vormen; van t.tsen) vooreindigen, laten aflopen; eindigyn,
zien;xd, --wise, t.vormig,-gewijze.
aflopen (v. overeenkomst, termnn, terraim terrein.
dienstverband enz.);- an ar eement terrapin, soort zoetwaterschildpad.
(a eontraet),een overeenkomjt(con- terraqueous, uit land en water bestaande.
tract)beëindigen;to givenotieeto an agreement,een overeenkqmstoP- terrenetzie terrestrial.
zeggen;- an ac eem entby gxving s:x terrestnal, aard..., land...'
, aards;
m onthsnotlee,een overeenkomstm et
globe,aardbol;a.qlobe.
e
en half jaar opzeggen;their letter terrible,verschrikkelljk,vreselijk.
dated 1st June, term inating the terri
bleness,(het)verschrikkelijke (vredi
seussionson thesubject,hun brief
splijke).
d.d.1 Juni,waarm ede de besprekin- terrier, kadaster.
gen over dit onderwerp werden be- terr/i
ctally),schrikwekkend,verschriksloten;- in, uitlopen op;uitgaan op
kelijk.
(v.woord).
ter-rify, schrik aanjagen,verschrikken;
termination, begrenzing, grens; einde,
ing, schrikwekkend; terrified at,
slot, besluit'
, afloop; uitgang (v. verschrikt (versteld) ovgr; - into
woord);beëindiging,afloop (v.over(from),doorschrikaanjagzngbrengen
eenkomst, termi
jn dienstverband
tot (weerhouden van).
opzegging (
terrigenous, aard-...
e
n
Z
.
)
;
3
r
.
o
ve
r
ee
nkoms
t
)
;
to earry to a satisfaetory -, tot terrine,terrine (metdelicatesse);(zel
#.)
=
een goed einde brengen;to draw to a
tureen.
-, ten einde lopen;to put a - t% to territorial,territoriaal;land...,grond..-;
bring to a -, een einde m aken aan;
- rights(waters),territorialerechten
- eode,eindlettergreepcode.
(wateren).
terminative,begrenzend,eind...;beslui- terri
torp (grondlgebied,landstreek,tem
tend, definitief, afdoend.
ritomum ; (/ïg.) gebied; occupied -,
term lnate, beëindiger.
bezet g.;a vast -,een uitgestrekt g.
term inatory, zie term inative.
terror,schrik?ontsteltenis,vrees,angst;
terminologieal, term inologisch; - inverschrikklng;voorwerp van schrik;

exaetiGde (scherts.), kleine onwaam

heid.
term inology, term inologie.

--strieken (-struek),van schrik be-

Vangen.
terrorism , schrikbewind, terrorism e.
terminus(rrzp.:termini),eindpunt, paal terrorizatiom terrorisering.
Look jig.j (zeld.);(railway) -, eind-, terrorize, terroriseren (ook: - over);
hoofdstation, terminus; - a quo,
schrik yanjagen;- into,doorschrikidem : aanvangstermijn; beginpunt; teraa
njaglng brengen tot.
ry,fluw eel of f.achtige stof met onuitgangspunt (v.gedragslijn,redene-

ring);- adquem,idem :eindtermijn;

geschoren nop;Engels tapijt.
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than
orsetly)
tersetly), beknopt, kort (en bondig), genis afleggen van;this tegt/ies his
pittlg.
wmingnessto ...,dit getuigtvan zijn
terseness,beknoptheid,pittigheid.
bereidheid om ...;- against,getuigen
tertiary, tertiair; van detn) derdetn) tegen; - (as) to (veroud.lo1, eoneerning),getuigenisafleggenomtrent;
rang (orde).
this testdies to his honesty, dit
teggeHar, tessellated, geruit, ingelegd,
m ozaïekvormig,m ozaïek-...
ge
t
ui
g
t
va
n zijn eerlijkheid.
testim onial,getuigschrift,testim onium ;
tessellatlon, ruit-, mozaïekwerk.
huldeblijk.
tessera (me.:-e),mozaïekblokje.
testznw.,toets,toetssteen;proef fook testimony, getuigenis; bewijs; (getuichem.j, beproeving? onderzoek Look
gen)verklaring (-bewi
js);to bear -,
techn.j;reagens;drl
jfhaard;to stand
getuigenis afleggen. getuigen (van,
to; tegen, against); to produee -,
the-,deproef(dentoets)doorstaan;
to put to the -, op de p.stellen; to
ge
tuigenis leveren (van,to, of);to
eallin -, tot getuige roepen; in subjeet to a (severe) -, to apply a
(severe) - to, aan een (strenge) p. whereof ..., ten getuige waarvan...;
onderwerpen;- ease,p.geval;geding,
a striking - to,een treffend bewijs
V an .
aanhangig gemaakt ten einde een
tiness, gemelijk-,wrevelig-,prikkelgerechtelijkebeslissing uittelokken; tesbaa
rheid.
g
l
as
s
,
r
e
ag
e
er
bui
s
j
e;
pape
r
,
reageerpapier;- pieee, p.stuk,-staaf testy, gemel
ijk,wrevelig,prikkelbaar.
etehy, korzeli
g,gemelijk.
(v.metaal);- pilot,proefvlieger; - t
tuhe, p.-,reageerbuisje; - well,p.-, tether znw.,touw enz.om grazend dier
exploratieput,-boring Lpetr.winningj;
aan vasttebinden;(/fg.)speelruimte,
- work,p.werk;ww.,toetsen,op de
veld; bevoegdheid; to be at (have
p.stellen,beproeven,aan een p.oneometo,havegotto)theendofone's
-,uitgepraat zijn (/ïg.),nietverder
derwerpen (p.persoon 0/ zaakj,nan;to go to the end ofone's -,
zien,keuren,onderzoeken fook chem. kunne
zo ver gaan als m en m aar enigszins
en techn.j;aan den tand voelen; kan; œœ., (vastlbinden; (/fg.) aan
(fnz.Amer.l-out)samples,ete.,monbanden leggen, kort houden.
s
t
e
r
s
e
nz.
onde
r
z
oe
ke
n
(
be
pr
oe
ve
n)
;
vhoe
k;
tetra..., vier.--; -gon,
v*
zij
digj- -gonal,
by
(
c
o
mpa
r
i
s
o
n
wi
t
h)
,
t
oe
t
s
e
n
a
an.
testable1,beproefbaar,enz.,zietestww.
v-hoekig;-hedw
ral,
he4rom
v-vlak.
testable11 (jur.),gelegateerd kunnende
worden; kunnende getuigen of ge- text,tekst;grootschrift Lookk- hand);
tuigd kunnende worden; attesteerto stiek to one's > bijdentekstblijbaar.
ven,voet bij stuk houden;- book,
hand-,leer-, studieboek.
testacy, (het overli
jden met) nalating
van een testament.
text
ile adj.,textiel...,weef...,geweven;
- goods,textielwaren,geweven goedetestament (zeI#.),zie will lllc).
testamentary, testamlntair; - disporen;-industry,t.ni
jverheid;- works
sition, t.e beschikklng, erfstelling.
qa
etory), t.fabriek; Anw., geweven
stof. weefm ateriaal; -s, ook = -

testate adl'., een testament nalatend;

ZnW.,wle een t.nalaat.
goods.
testation,erflating.
textual, tekst..., textueel;woordeli
jk,
testator, testatrix, erflater,-laatster.
letterlijk.
tester, keurder, onderzoeker; beproe- textnral
,van (het)weefsel.
vingsapparaat;klankbord;hemel(v. texture,weefsel;structuur,bouw ,aard;

elose (loose) -, dicht (los)weefsel;

ledikant).
very elose in -, ol lirm -, dicht
testm cation! getuigenis,betuiging.
tegtm er, wle een verklaring aflegt,
geweven.
getuige.
tham dan (nc comparatiejj;themixeris
ol the X type,- wllich no better one
test*
lly,getuigen (dat,that, tothelaet
that),getuigen van;betuigen,getui- has yet been produeed, de m eng-

thank
89i
then
m achine isvan het X type,beterdan
d.
-S,
betuigen, (beldanken; we
welke ernog geen is vervaardigd;zie
tender you our best -s for..., wij
ook other.
betuigen u onzen d.(danken u ten

thank, (beldanken,dank zeggen (voor,
zeerste) voor ....
lor); we would (shall) - you to Thanksgiving,- Day (Xmcr.),nationale
let ushave ...,u zoudt ons verplichdank-en feestdag (gew.laatste Donten door toezending van.
.., (ook
derdagin Nov.);- loan,staatslening
van 1919.
iron.ojverwl
jtendk)I would (will) you toleave my aflairsalone,m ag ik thaxlkworthy, dankenswaardig.
u vriendelijk verzoeken,u niet met that,aanw.voornw.,dat,die;and - ...,
en dat nog wel...;he is not so foolish
mi
jnzakentebemoeien?;wewouldyou for a word in explanation,zoudt
as (all) -,zo dwaas ishijniet;- is,
u ons dit even willen ophelderen ?;
..., datwi
lzeggen;(of)althans;zieook
I(haveto)-youforyourletterof...,
say c1) en why;this instrument is
ik dank u voor uw brief d.d....; to
heavierthan - (one),ditinstrument
is zwaarder dan dat; there was - in
have only (no onebut) oneselfto for it, het alleen aan zichzelf te
his tone which...,erwasietsin zijn
toon dat...; all, at, in,like -,zieal1
danken (wijten)hebben; in advanee
(anticipation),bijvoorbaat danken; c),at,in c),like lè);zieook those;
zie ook tllanks.
betr. voornw., die, dat, welke, hetwelk, wat; the best - you ean do,
thankful,dankbaar,erkentelijk.
thankfulness, dankbaar-, erkentelijk- he
tbestewatgi
jkuntdoen;no one
- I know has .
heid.
.., niemand dien ik
thankless, ondankbaar (v. persoon,
kenheeft...;voegw.,dat;(zeld.)opdat.
taak enz-).
thateh znw.,(deklriet,(daklstro;ook=
ondankbaarheid, vgl.
-ed roof;œœ.,met riet enz.dekken;
-ed roof, rieten dak,strodak; -ing,
riet,stro e.d.voor bedekking.
than1ksda
c)nk
dank,
d.
z
e
ggi
ng,
be
t
ui
g
i
ng;
u.
t; - very m ueh, wel thateher, rietdekker.
bedankt
;
ma
ny
-,veel (vriendelijk) thaw ww.,dooien?(doen)ontdooien (ook
dank;the usualexpression of- to the
/ïg.);znw.,dool;b
/%.
)On
tddo
ooi
inen.
g;ahas set in, het (
e
glnt
te
oi
ehairmam de gebruikelijke d.betuiging aan den voorzitter;letter of -, thawy? dooi..., dooiend; - weather,
doolweder.
(brlefmet)d.betuiging;(our) -s are
dueto...,wijzijn d.verschuldigd aan the lidw.' de, het;thatis the tobaeco,
thanklessness,
thankless.

...;wi
th (best) -,onderd.betuiging,
in d.; to aecept (deeline) with -s,
onder d.zegging aanvaarden (afwijzen);received with -s,in d.ontvangen; - to your exertions (inadvertenee),d.zijuw bemoeiingen tonachtzaamheid)' - mainly to ..., d. zij
vooral...;zie ook vote c1)en ca).
b)metww.,please aeeeptour (best) -,
aanvaardtt)onzendank,wijbetuigen
u onzen d.;please aceeptour(most)
cordial-,wijzeggen u hartelijk d.;
to eonvey one's - to, iem ands d.
overbrengen aan;to express(tender)
one's -,zijn d.betuigen;to express
one's sincere (heartfelt) > zijn oprechten(innigen)d.betuigen (uitspreken);togetno- lorone'spains,geen
d.voorzijn moeitekrijgen;torender

dat is de (y.
c)tabak;bl
jw.,hoe,des
te;the ...,the ..., hoe..., hoe (des
te)...;- more, - better, hoe meer,
hoe beter;zieook al1c),m ore,soon.
theatre,schouwburg;toneelfook jig.t;
(leeture) -,gehoorzaal,aula;toperating) -, operatiezaal; of war,
oorlogstoneel.
theatrie (zeld.),zie theatrical.
theatrieal, theatraal;toneel....
theatrieality, (het)theatrale,theatraal
gedoe (optreden).
theft,diefstal;-(andpmerage)(cssur.),
diefstal.
theinw theïne.

theirs,de (het)hunne (hare);the lault
is -,de schuld ligt bij hen.
them e, them a, onderwerp, stof.
then bQ'
w., toen,toenmaals;dan,als-

thenee
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thiek
dan;daarop,vervolgens; -, ..., ver-l
o
r
e
,
zi
e
a
j
z
o
nd.
ar
t
.
-l
r
o
l
n
d
;
(in
volgens,verder...;- agaim and -,...,
oc.),d.van,-uit;-in (in doc-),d.-,
en dan,bovendien,...;it was not - a
hierin'
, -inafter (in doc.j, d.na,
destijds) geen ...; -onder,verderop;-inbelore (fn doc.),
..., het was toen (
the - existing Iaws, the laws dvoren, -boven, eerder (vermeld);
existing,de toenm aligewetten;- and
i
nto (in doc.),d.in,erin;-of,hier-,
there, there and -, op staanden
d-van; -on (in #oc.), d-op; -out
voet op stel en sprong;voegw.,dan,
(in doc.j,d.uit; -through (in doc-),
d.door, er door; -to, d.aan, -toe;
dus;(but)-,why...,maarwaarom ...

dan; zie ook but; adj.,toenmalig, b.bij, bovendien; -toforw tevoren,
van dat ogenblik,toen gebruikelijk
voor dien tijd; -under,d.onder;op
(heersend enz.);the - government, grond (uit kracht) d.van; -upons
de toenmalige regering; in their d.op,-na;(ïndoc.jd.op,-over;-withm
state,indentoestand waarin zijzich
d.mede; -withal (zeld.),d.enboven;
toen bevonden;znw.,belore -, voord.mede.
dien;by-,dan,tegen dien tijd;toen therefore, daarom ,derhalve, deswege,
wel;from - (onwards),van toen af;
dienvolgens,dus, bijgevolg; pleasw
-, eable us as soon as possible,
until (up to) -,totdien tijd,totzolang;not until -, only -, eerst dan;
gelieve ons derhalve zo spoedig
toen eerst.
mogelijk te telegraferen;in orderm

thenee,vandaar,daarvandaan;daaruit,
-,to ***#ten einde dus te
daardoor,vandaar?dus;it - appears therm , zie therm al unit.
that...,daaruitblilkt,hetbli
jktdus, therm al, hitte...,w arm te...,thermisch;
dat...; he went to Paris and - to
- springs, hete bronnen; - units
warm te-eenheid.
Geneva,hijging naarP.en vandaar
naar G.;Lsoms:from )
,-forth, -for- therm ie, warmte..., thermisch.
therm ionie, - valve, radiolam p.
ward,van dien tijd af.
theodolite, theodoliet.
therm o, -dynamies, therm odynamica;
theorem, theorem a,stelling.
-eleetricity, t.-,warmte-electriciteit;

theoretietal),theoretisch.

-meter, t.meter; -metrictal), t.-

theorist, theoreticus.
m etrisch; -m etry, t.metrie; -seopw
theorize. theoretiseren.
t.scoop; -stat, t.staat.
theory, theorie; in -,in t.;- of prob- thermos, - (llask),thermosfles.
abilities (ehances),kansrekening.
thesaurus,thesaurus:schattkamer),inz.
woordenschat,lexicon.
therec),daar,er;aldaar;erheen,daarheen;d.in;I agree with you -, dàt these,zie this.

ben ik (op dat punt ben ik het) thesis (zn,(
J.: theses), thesis, stelling;
m et u eens; but - it is, m aar het
dissertatie.
is nu eenmaalzo (niet anders);the thiek adj.,dik;grof;dicht(op elkander
journey - and baek,de reis heen en
staand,bezetenz.);nevelig;troebel;
terug;heleft- yesterday,hijis gisto be - together (with),dikkevrienteren vandaar vertrokken; by >
den
zijn (met); zie ook stuff zzzœ.;
- daarlangs'
, from -,d.vandaan;near
headed (-skulled, -wittedly dom,
-,d.dichtbij;to -, tot d.;zie ook
bot; --set,adJ'
.,dicht(-beplant,-bythen bi
jw.
groeid, opeengeplaatst); znw., dlk
struikgewas; soort dik m anchester;
b) samenst., -aboutts), daar (in de
buur
t
)
;
(
ï
nz
.
-a
bout
s
)
,
d.
omt
r
ent
,
--skinned, dikhuidig Look jig.j; dik
-onz
streeks;two gallons Or -abouts,
van schil; bQ'w., dik, dicht; orders
gal
l
ons
d.
om
t
r
e
nt
;
-al
t
e
r
,
twee L
zeld-j of
eame in - and fast (fastan4 -),de
bestellingen stroomden binnen; zie
d.na;
d.naar; -against Lin
documenten) d.tegen; -at (ïn doc.), ook lay on;znw.?(het)dikke,dikte,
aldaar'
,d.op,-over,-bij;bovendien, dikste gedeelte;in the - of (/ïg.),in
d.
enbove
;-,
het heetst (hevigst) van,middenin;
(fn
doc-),nd.
-by, d.door;d.bij; -for
hiervoor,voor dat doel;

through - and thin,door dik en dun;

lhleken
896
third.
--and-thin ***# door dik en dun m ee(geloof het)wel;I do not so,ik
geloof (denk) het niet;I - not,ik
Faand.

thxeken, diktker) of dichtter) maken
(worden), verdikken, verdichten;
(/fg.)talrijker (veelvuldiger)worden,
zich op-, sam enhopen, toenemen.
%hiekish, nogal dik, dikachtig.
o iekness,dikte;dichtheid;laag,dikte.

thief, dief; --proof (-resisting), zie

burglar-proof.
thievw dieven,stelen.

thievery,dieverij,diefstal.
thill,lamoen, disselboom .
o imble,vingerhoed; (scheepv.j kous;
(techn.jring,bus,huls;a -lulof...,
!en vingerhoedtvol) ....
o m adj.,dun;mager,schraal;schaars;
ijl; doorzichtig (v. excuus enz.);
slechtbezocht (v.vergadering enz.);
fphot.jflauw;-ly inhabited (populated), dun (schaars)bevolkt; --skinned,dunhuidig (ookjig.j;--sowm -ly
sowm dungezaaid;ww-,duntner)enz.
maken (worden),verdunnen;dunnen
Look:- out);zieook thinning;- o1f
(out,down),(dorn)afnemen,dunnen.
thing,ding,zaak,Iets;-sy(de)dingrn,
(de) zaken; kleren, goed, boeltle;
gerei; Lmeest gemeenz. uitdr.k) the
(very,real) -,je ware!;as -s are,
in de gegeven omstandigheden,zoals
de zaken staan;the - isto (that)...,
de zaak is om (dat) ..., waar het
op aankom t is ...; -s hegln to look
brighter, de vooruitzichten worden
beter;the lategt - in hats,hetnieuwste op het gebied van hoeden; -s

geloof(denk)van niet;we- wemay
8ay...,Wijmenentemogen Zeggen...;
it m ust not be thought that...,m en
m ene niet,dat...; we - it bestto ...,

wij vinden het 't beste om...; dlfferently(otherwise),erandersover
denken; - fit(proper,good),zie fit
lc); - twiee (before ...), zich (wel)
tweemaalbedenken (alvorens...);zie
ook m uch.
bjverbind. - about,denken over;- of,
d.van (aan,over,om);bedachtzijn
op; bedenken, komen op, zich te
bznnen brengen;weare -ing of...inw
wijd.er over,overwegen om...;we
e
annot (eould not) - of ...ing,wij
kunnen er niet aan d.om ...;itisnot
to(eannot)bethoughtof,ervaltniet
aan te d.;I eannot ol anything
better,ikweetnietsbetrrs;thisisthe
only m eansIean - o1,dltishetenige
m iddel dat ik kan bedenken; the
business we thought ol purehasing,

dezaak diewijwildenkopen;- better
of it, zich bedçnken, van gedachte
veranderen;-little(nothing)of,niet
tellen;geen hogen dunk hebben van;
erniettegen opzien (ergeen been in
z
ien)om...;-mueh (well,highly)of,
een hogen dunk hebben van;- out,
uit-,bedenken; overdenken,-wegen;
- over, nadenken over, overwegen,
in beraad houden;- the m atter over,
- over the m ., de zaak overdenken,

wegen; - to oneself,bij zichzelfd.
personal (real) (jur.), roerende (on- thinkable, denkbaar.
roerende)goederen;the skangest - thlnklng, gedachte, mening, idee;way
about it is ..., hetvreem dsteervan
ol-,denkwijze;Iam ofyourwaypf-,
is...;to make a good - (out) of it,
ik ben uw zienswijze toegedaan;to
er een slaatje uit slaan;to take -s
my (way o1) - (zeld.j, naar mijn
too seriously, de zaken te ernstig
mening (oordeel); - laculty, denkkracht.
opnemen;above (01)all-s,bovenal;
foroMe-,in deeersteplaats,om m aar thinner,verdunner;verdunningsmiddel.
iets te noem en; br one - ..., 1or thi
nningt.,-(
s), dunsel.
another ..., eensdeels ...,anderdeels; thlrd adl
derde; 1or - account, voor
#
.... zf
r
e
ke
ni
ng
va
n d.n; - artieles,zie 'ws;
e ook another,best c),firstc),
very c),e.a.
be
s
t
,
op
twee na de (het) beste;
thlnk c)denken,nadenken;br-,overt
le
l
a
s
s
,
de
rde, d. soort, grootte,
denken; bedenken, zich hemnneren;
graad; d. klu se; d.rangs; - partiew
z
ich denken (voorstellen,begrijpen); derden; - party insuranee, verzekevinden?geloven, menen, achten;zie
ring tegen wettelijke aansprakçli
jkook thlnking; I - s% ik denk van
heid;(toinsureagainst)-partyriskw
-

thirdly
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thoughtful
tastend, radicaal, grondig; --paced,
volm aakt,volleerd,doortrapt,aarts..
ook liability; --rate, d.rangs, in- thoroughfaren doorgang; hoofdstraat,
- weg,verkeers
ferieur'
, znw., derde; d. deel; -s, d.
weg;no -1, afgesloten

(zich verzekeren tegen) wettelijke
aansprakelijkheid tegenover d.n.
,zie

soort (kwaliteit) (goederen); - (of
rijweg!
exehangel, tertlatwissel); bQ'w., zie thoroughness, degeli
jk-, grondigheid,
thirdly.
enz., zie thorough.
thirdly, ten derde.
those,die,y'
enetn),diegenen'
, ableto
thirst znw.,dorst Look jig.;naar,for,
..., zij dle kunnen...; - coneerned
after);f
,
cfc.,dorsten (fnz.jig-j,haken
(interested,present),de betrokkenen
(naar,for,after).
(belanghebbenden, aanwezigen); thirsty,dorstig,dorstend (ookjig.;naar, who
...,zij(degenen)die...;thereare
. who say .,
after,for).
.,erzijn erdiezeggen....
thirty-second broker,tussenpersoon tus- though voegw., (allhoewel,ofschoon,al;
sen twee wisselmakelaars (tegen
as -. alsof; even '
*.
, tzelfsl al ...;
unexpected - qt m ay be, hoe onverl/aa % provisie).
this, dit, deze; aIl -, dit alles; that
wachthetook zij;thissolution,unsatisfaetory - it is, unsatisfaetory instrument is heavier than - (one),
this solution m ay be, ...n deze oplosdat instrum ent is zwaarder dan dit;
sing,hoe onbevredigend ook,...;bi.jw.
I know - mueh that...,dit (zoveel)
weet ik wel, dat...'
,these ten years,
(gemeenz.j,evenwel:maar(toch),(en)
toch;I am m ueh obliged to you, -,
altien jaar,delaatstetien jaar;after
-,hierna'
,before -?by -,zienow bj; intpssen (niettemin) ben ik u zeer
zzcookday c),once,puttogether.e.a. verplicht;itisrem arkahle,-,that...,
thistle, distel.
tochishet(maarhet,is)merkwaardig
thistly, distelig, vo1 distels.
dat ....
Vene'
.
,
't
he
thitherbi
jw.,derwaarts;c#j.,
thought,gedachtetn);het (naldenken;
overleg,overweging'
,opinie,oordeel;
side of,gene zijde van.
tho' tz1.?zzdr.l,zie though.
idee,inval;(gerneenz.jtikje,ietsjeg
'a
happy (origtnal) -, een gelukklge
tholet-pin),dol,roeipen.
thong.riem tpje).
(originele) gedachte (inval); quiek
thorium. thorium (radio-actief S0hel'(swift)as -,bliksemsnel'
.Iine(utrain,
kundig element).
t
r
e
nd)
o
f
-,
ge
dac
ht
e
nga
ng,zl
.
e ook
thorn,doorn,stekel; a - in one's side
follow out;to bestow - on,nadenken
(llesh),een doorn in hetoog (vlees); over;to give the m atter a -,er over
tobe(sit)on -s,op hetekolen zitten.
(na)denken;since writing that Iettem
thorniness,doornigheid,enz.,ziethorny.
we have been giving further - to this
thorny,doornig Lookjig.j.stekeliy.;(/fg.)
point,sedertdien hebben wi
j verder
Over de zaak nagedacht; W0 have
kwellend; ffig.j lastig, netellg; (to
tread) a - path, een doornig pad
nevergivenserious-toit,wijhebben
er nimm er ernstig over nagedacht'
,
(betreden);a-question(suhjeet),een
neteligte)kwestie (onderwerp).
he
had
(
s
o
me
)
-sof ...ing,hijdacht
thorough, volm aakt; volkom en, volleer(halfenhalf)overom to take dig; degeli
jk, grondig, flink; doorfor the future,zorgen voor (denken
tastend'
, doortrapt; -ly, ook: door
om)detoekomst;totakeno-of,zich
en door, geheel en a1, ter dege;
nietbekom meren om ;after serious -,
na ernstig overleg; atthe (that) -,
investigation,grondig (degelijk,diepgaand) onderzoek;- work, degelijk
bijd'
ie gedachte;at - ofthis,bijde
werk; zie ook knowledge, repair 11
g.daaraan'
, on seeond -s,bijnader
znw., e.a.; --bred, c#?'., volbloed;
inzien'
, without a m om ent's -, zonder zich een ogenblik te bedenken;
(jig.j gedistingeerd, door en door
beschaafd'
, znw., volbloed; (jig.j
zie ook centre c), food,lost, turn
.

iem and van zeer goeden huize, zeer
to,wrap fcf
zz.
beschaafd Persoon'
, --going, door- thoughtful
,(naldenkend;bedachtzaam,
Engels H andelswoordeuboek
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thrive
@
bee
om
e
ge
ne
r
a
l
,
dez
e
g
e
woont
e
dr
eigt
bedacht (op, of); suggestief, tot
nadenken stemm end;attent,zorgvol
algemeen teworden;- lnto (outof),

thoughtfulness

door dreigementen brengen tot (afbrengen van).
threatener, dreiger.
zie thoughtful.
thoughtless,gedachteloos,onnadenkend, threateni
ng c#j.,(beldreigynd;- letter,

(voor,of).

thoughttulness, nadenkendheid, enZ.,

dreigbrief; znw., bedrelging, dreigeonbedachtzaam ;onattent,zorgeloos.
thoughtlessness,gedachteloosheid,enz.,
ment.
'
,zie
threw -s (
ZTe thoughtless.
gcrzzccnz.),zteN-per-cents'
ook rule t
zu);--colour printing (prothousand,(a?one)-,duizend;one-and

l
ifty,d-vilftig;(/Lg.)(a) - and onw
d.-en-één;long -,1200;several - of

***! enige d.en ...;per -, per d., pro
m llle; a - tim es easier, d. m aal

gemakkelijker'
,onein a -,één uitde
d.;thelossrunsinto (several)-s,het
verlieslooptin de d.en;-sof...,d.en
o one,d.tegen één'
,-s upon
*@@;a - t
-s, d.en en d.en; -fold, d.voudig.

thrall, slaaf Look jig.; van, of, to);
slavernij.
thrap Lsclteepv.),(vastlsjorren.
thrash, slaan (naar, at), beuken;
Lgemeenz.jkloppen,verslaan;ook
thresh; - out(/Jg.),uitpluizen,van
alle kanten bekijken;ook thresh
out.
thrasher,zie thresher.

ee
ss),driekleurendruk (-procédé);-eornered,d.hoekig,-kantlg;d.hoeks..,
tussend.personen(partijen);--edged,
d.kantig; -fold, d.voudig; in -fold,
in d.voud (triplo);--forked,d.tandig,
puntig; --m aster, d.master; -monthly,d.maandelijks (tijdschrift);
-penny,d.stuivers...;(/fg.)goedkoop,
prullig'
, --per-eents, d. procents
(staatslobligaties; --phase (clccfr.),
-

d.fasig;--phaseeurrent,draaistroom ;
--phase m otor, draaistroom m otor;

--ply,d.draads;uitd.lagen (dikten)
bestaande;--ply(wood),triplexhout;
--quarterts), d.kwartts); --serew
steam er, schip m et d. schroeven;
--square file, d.kante vijl; --story
(-storied), met d. verdiepingen'
, --

eoek,d.wegskraan.
thread znw., draad Look jig. en v. thrway
esh, dorsen; ook
thrash'
, - out,
schroef); (naailgaren; to gather up
uitdorsen; ook = thrash out; -ing
the-s,dedraden wedersam envatten;
loor(maehine),dorsvloer(-machine).
toresume(takeup;lose)the-ofone's thrfe
sher, dorser.
argument,dend.van zijnbetoog hereshold,drempel,dorpel:(/fg.)begin,
vatten (kwijtraken); - and thrum, thr
grens;on the - of,aan den vooravond
alles tezam en, goed en kwaad door
elkander;-san4thrums (/fg.),stuk(het begin)van.
ken enbrokken;-gloves.garen hand- thrice çveroud.
j,driemaal.
t
hr
ift,zuinig-,spaarzaam heid;(veroud-j
schoenen;zie ook llang by; - m ark,
watermerk; f
4'
œ .,*een d. steken in;
voorspoed;- aeeount,spaarrekening;
partm ent, spaarkasafdeling.
gaan door, doorboren; (aanlrijgen, thr-iftde
ess, verkwlstend.
rijgen aan;van (schroefldraad voor- thriftl
lessness,verkwistendheid.
zien;- one's way through, zich een
weg banen door,weten tem anoeuvre- thrifty.zuinig,spaarzaam ;voorspoedig;
ren door;-e4 with, doorweven m et.
Lzeld.ojAmer.j,ziethriving.
threadbare,kaal,versleten;Ljig.jafge- thrill ww.,doordringen,-trillen,-tintezaagd.
len; (doen) trillen,rillen,huiveren,

tintelen (van, with); ontroeren,
aangrijpen;znw.,trilling,huivering,
siddering'
,ontroering,sensatie.
thready,dradig;draadachtig;draderig.
threat, bedreiging,dreigem ent.
thriller Lgemeenz.j,sensatieroman,-stuk.
lve, gedijen, tieren (lett. en jig.),
threaten,dreigen (met)(met,ookïwith), thr
voorultgaan,bloeien,floreren,voorbedreigen; zie ook threatening; s
poed hebben;thriving,voorspoedig,
litigation (a strike),met een proces
bloeiend, welvarend.
(staking)dreigen;the praetite -sto
ThreadneedleStreet, (straatin Londen
waar)deEngelseBank (gevestigdis).

thrlver
thriver,voorspoedig m an.
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traim

throly
d.gaande trein; - transit

thro', thro (Xmdr.),zie through.
(transport)? d.gaand vervoer.
throat,hals,keel;nauwe in-,doorgang, throughout blJ'
w .,over de gehele lengte
enz.,overal,geheel,door en door,in
monding;to eutoneanother's(one's
alle opzichten;aldoor;an honestman
own) -,elkander (zichzelf)er onder
(indengrond)werken;toram (thrust)
-,een door en door eerlijk mens;of
som ething down one's -,iem and met
geweld iets opdringen;I have it up

my -,het hangtmijde keeluit.
throe (gdœ.rzz#J.),wee.
Throgmorton Street,(straatin Londen
waar)deEffectenbeurs(gevestigdis).
throne, troon;zie ook speech.
throng znw.,gedrang,toeloop;m enigte;

one pieee -, geheel uit één stuk;
eonstruded - olre-inforced concrete,
geheel van gewapend beton; voorz.,
doorgeheel,geheel door,overalin;
- Engl
and,door (
in,over)geheelE.,
geheel E. door; - the m eeting, gedurende de gehele vergadering;- the

year, het gehele jaar door.
fcf
JJ.,zich (elkander)verdringen (om , throughput, opbrengst, productie (v.
round); toestromen; volproppen
fabriek);the refinery - amounted to
(met, with), doen wemelen (van, ..., de raffinaderijverwerkte...,de in
de r.verwerkte hoeveelheid bedroeg..
with).
throstle, vleugelspinmachine fookl - throw c)fcf
zz.,werpen (naar,at),gooien
lrame).
(met),toewerpen;uitwerpen (v.net);
throttle znw.,smoorklep L
ookl- valve); werpen (v.jong);neerwerpen,Omver
ww.,smoren (ook techn.),verstikken
doen vallen, (jig.j doen vallen,verslaan;slaan (v.brug),opwerpen (
,v.
(ook jig.j,verlammen.
through c)voorz.,door;d....heen;door
dam);uitbrengen (v.stem);twijnen
(bemiddeling,tussenkomstvan);itis
(v.zijde);vormen (pottenbakkeri
j);
all- him,het kom tallem aald.hem ;
zie ook hatchet, idle ad)'., silk c),
it is aIl (it alI arose) his not
stone c),e.a.;- about,overalheen
knowing ...,het kom t allem aald.dat
(in het rond) gooien; Lscheepv.j
w enden; - after, zie helve znw.
hij niet weet (wist) ...; the sugar
melted - the heat,de suiker sm olt d.
en money tz);- asidw ter zijde werde hitte.
pen (zetten); - away, weggooien,
b)btlw., (er)door (heen);uit,tot hgt
werpen;laten voorbi
jgaan (v.kans,
einde toe; all -, den helen tild
aanbod,voordeel);theadvicewas-n
away
upo
n
hi
m,
de
r
aa
d wasaan hem
(door);allthe (the whole) night-,
den gehelen nachtd.;wet -, d.nat;
niet besteed; --away, strooibiljet
nZ.,dat men na lezing weggooit; -and -, d.en d.;to be - (gemeenz.j, e
baek, achteruit-,terugwerpen;terugerd.zijn;(dial.ojAmer.jklaarzi
jn
kaatsen;achteruitzetten; - haek to,
(met,with); (telej.) aansluiting hebben, t.4rzzcr.l klaar zijn (met telefoteruggaan tot (in tijd);thishas -n
back the industry for years?ditheeft
neren).
de industrie jaren achterultgezet;to
c)ladi
adjng
.,,do
o
r
g
a
a
nd
,
d
o
o
r
.
.
.
;
b
i
l
l
o
f
doorconnossement; - eargo,
be
-n baek (uplon, zi
jn toevlucht
m oeten nem en tot; zie ook 'w
goederen in d.vracht (per schip);earriage, d.gaand rijtulg; - freight,
upon; - by,ter zijde werpen,weggooien;- down,neerwerpen,-gooien;
d.vrachtttarlef); to take eargo (to
tegen den grond gooien,slopen;doen
l
orward),in (at) - freight,zie- rate;
tregoods
in oj goederen in d.vracht (per
bezinken; tdrzzdr.l verwerpen; verslaan; zie ook brief 11, gage 1,
schip);- passenger,d.gaand
reiziger;- rate, d.vrachtttarief);to
gauntlet, glove; - in, (er) ingooit
(ake
on aCar<@ (to forward) at - rates
en; er tussengooien (v. opmerking
enz.);er (nog)bijdoen,op den koop
- rate of freight),lading aannemen (verzenden) in d.vracht; toegeven (ookl - into the bargain);
tieket, d.gaand (plaatslbiljet (naar, with ...-n in,op den kooptoe,erbij
to); - traffie, d.gaand verkeer; inbegrepen;zie ook 1ot c1);- into,
-
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thus
thrower
t
o
s
t
ake
al
I
o
n
a
s
i
ngl
e
-,
a
l
i
e
s
o
p
één
werpen in; - oneself into, zich m et
kaart zetten;to have a - at it, het
hart en ziel geven aan - into the
eens proberen.
bargaim ziev in;zie ook background,

colour ca),confusion,gear c),relief
lI,eaa.;- olf,(van zich) afwerpen,
uitgooien,wegwerpen'
, zich ontdoen
van;opleveren,afwerpen'
,tzo maar)
uit de mouw schudden'
, (drukk.)
(afldrukken; - something off,iets
op den prijs (van de schuld enz.)
laten vallen; - ofl 2000 copies,
2000 exemplaren (afldrukken;,
- on,
werpen op; er opwerpen; - on the
m arkpt, op de m arkt werpen; the

throver, werper'
, twijnder'
, vormer
(pottenbakkerij).
throwster, twijnder.
thrum,(losse)draad,rafeltrand);franje'
,
grof garen; -s, draadafval (bij het
weven);zie ook thread znw.
thrust ww., stoten, duwen; steken,
dringen,drijven;-oneselfbetween...,
zich dringen (stellen)tussen...;- oneself forward, zich op de
n voorgrond
'
dringen,zich opdringen,
to be - from

one'srights,uitzijn rechten gestoten
goodsare (we have the goods) -n
worden;-oneself(onessnose)inlto),
on our hands,wij blijven met deze
zijn neus steken in;- oneself into,
goederen zitten,zijn er mede opgescheept; zie ook '
v upon; zie ook
ook: zich indringen (inwerken) in;
- on, vooruit-, voortdringen; charge tza),light 1tz,),e.a.; open,
openwerpen'
, - open to the publiw
something (oneself) upon a person,
openen (openstellen) voor het pu- iets (zich) aan iemand opdringen;
bliek'
,zie ook door a); .
- out, (er) znw., stoot, duw, steek Look jig.j;
uitwerpen (-gooien,-zetten);uitschietfcchn.l druktking).
znw., bons, plof, (doffe) slag;
ten;uitstralen (v.warmte);uitbou- thud
gestam p, gedreun; ww., bonzen,
wen; (sterker) doen uitkomen; opploffen; stam pen, dreunen.
werpen,te berdebrengen,te verstaan
geven; verwerpen (v.wetsvoorstel); thumb znw.,duim (ook techlt.j;to be
to be -n out in one's ealeulations,
(have, hold) under one's -, onder
iemands (den)d.zitten (houden);zie
zich misrekenen'
, - (to he -n) out
ook rulecu);- loek,drukslot;- nut,
of employment (work), werkloos
vleugelmoer'
,- pin (tack),punaise'
,
maken (worden); zie ook feeler,
- serew, vleugelschroef;d.schroef; gear c), seqtlence; --outs, uitschot; dunsel;
over, overboord
stall,duimeling'
,- taek t-d/zzcr.l,zie
drawing pin;fzzf
zz.,beduimelen.
gooien, de bons geven, de handen
zzf
Jz., bonzen, bonken, slaan
aftrekken van; - overboard, over- thum p f

boord werpen flett. en jig.j; - to!
(op), stampeny ploffen (tegen, op,
against, at, on);zie ook thumping'
,
dichtwerpen (v.deur);- together,biJ
z
nw., bons,bonk, plof,slag,stom p;
elkandergooien (brengen),samenflansen; - up, op-, om hoogwerpen; opbt
Jl
zz.,m et een bons.
schuiven (v.raam);opgeven,er aan thumper Lgemeenz.j,iets kolossaals,kolossale leugen enz.
geven (v.betrekking),laten varen
ng L
gemeenz.),reusachtig,kolos(v.plan enz.);sterkerdoenuitkomen thumpi
saal,reuzen....
(ook drukk.j; - up one's eards (the thunde
r znw., donder; -bolt, bliksem game),de kaarten open neergooien;
het spel gewonnen geven; zie ook
straal'
,donderslag Look jig.j - elap,
brief 11 en sponge znm.; - upon,
d.slag (fnz.fig.j; - eloud, onweerslk; - storm, onweertsbui); werpen op;- oneselfupon,zijn toe- wo
strokw inslaande bliksem ; --struck,
vlucht nem en tot,een beroep doen
op;to be -n upon oneself, to be -n
(a1s)doordenbliksem getroffen;ww.,
donderen,onweren;bulderen,fulm i(baek) upon one'sown resourees,op
neren (tegen, against, at);-(forth,
zichzelf aangewezen zijn;zie verder
N 0n .
out), uitbulderen.
hundery,onweerachtig;(/fg.)dreigend.
b) znw., worp, gooi; pottenbakkers- t
t
hus
, zo,aldus;dus,derhalve, en dus
schijf; '
tfcc#n.) slag; Lml
jnb.j breuk'
,

thwart
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(zo)-. fas (tot)zover,tot nu toe;
- m inutely, zö in bijzonderheden.
thwart bvw. en voorz. (veroud.j, zie
athwart'
,adJ'.,dwarstliggend,-lopend),
(/fg.)dwars;- eurrent,tegenstroom ;
f
zzœ., dwarsbomen, tegenwerken; one's plans, iem ands plannen in den

weg staan (verijdelen); znw., doft
(v.boot).
tiek I fcçc., tikken'
, pointeren. - off,
aanstrepen, -schrappen, -stippen,

tide
- harbour, g.haven; - oscillation,
verschil in g.; - river, g.rivier; signal, g.signaal; - steamer, boot

welke vaart afhankelijk van het g.;
- stream , g.stroom ; - wave, vloedgolf (ook jig.j.
tide c)znw.,(geltij;stroom,vloed (ook
jig.) (at) flood (1ulI,high) -, (bij)
hoogwater (-tij,vloed), zieookflood
znw.;(at)Iow (ebb)-,(bij)laagwater
(-tij: ebbe); mean -, gemiddeld
getil; neap -, dood tij; slaeking
-,afgaand tij;spring -,springtij;to
doek atthe top ofthe -,bijhoogtij
dokken;turn ofthe- (/fg.),wissellng
van het getij, kentering;to work
douhle -s, dag en nacht werken;
the-ismaking(ebbing),hettijkomt
op (looptaf);the-turned (jig.j,het
getijkeerde,ertradeenkenteringin@
when the - is in (out, down), biJ
vloed (ebbe),bijhoog (laag)water;to
go against (with) the - (/ïg.),tegen
(met)denstroom ingaan(medegaan);

pointeren (op lijst enz.);- out,per
beurstelegraaf verzenden (tikken);
znw.,tik,getik;streep,stip,tekentje
(bijaanstrepen op lijstenz.);to (on)
the -, op de seconde af;to put a against One's name (an item),
iemandsnaam (eenpost)aanstrepen,
schrappen.
tick 11 (gemeenz.jznfc.,pof:crediet;to
give -, op den p.verkopen;on -,op
den p.; to go (buy) on -,op denp.
kopen; f
4/f
zz., poffen, op denp.(
verlkopen.
tick 111, (
zie ook event,flow f
zlf
,
c., stem 111,
beddeltijk;zie ook ticking.
tiek IV, teek (
swim WW . turn :u)
l.
luis).
tieker,(stoek)-,beurstelegraaf(toestel), b)f
zlf<z.,(metden stroom,hetgetij)medetikker.
voeren (medegevoerd worden), (op
tieket c) znw.,biljet,kaartje,plaats-, het getij) drijven; met den vloed
varen;- over,te boven komen,Overtoegangsbewijs'
, (prijsletiket Lookl
price -); adreskaart'
, weegbriefje; winnen, heenkom en Over,heenbren(Iottery) y loterijbriefje;(pawn) -, gen (-helpen) over (moeilijkheden
lombardbrlefje; return -, retour- enz.);these eharts may - you over
temporarily until the offieiatreports
biljet'
,single-,b.enkelereis;totake
one's - to,een kaartje nemen naar; are available,metdeze kaarten kunt
gij u wellicht behelpen totdat de
zie ook circular c#j.,season c1),
fficiële rapporten zijn ontvangen;
e.a.; ww.,van een etiket (kaartje) tohi
s eould have helped them in tiding
voorzien, etiketteren, van prijsover periods ofhardship,dithad hen
etiketjes voorzien, prijzen'
, (/fg.)
naerken,aanduiden.
overdemoeilijketijdenkunnen heenhelpen;the supply will - them over
b)samenst.,-agentl-4zzzdr.l,ziebooking
clerk; - elerk, zie booking clerk; (through)thewinter,metdezenvoorday,zie nam e day;- holder,houder
raad zullen zij den winter kunnen
doorkomen; - up, (tegen den wind)
van een plaatskaartje; - offiee
opwerken.
tz4za.
zdr.l,ziebooking office;- puneh,
c)samenst.,--bound,doorhetgetijopkaartjestang'
,- window,loket.
gehouden; - gate, g.sluis; - gauge,
tieking,stof voor beddetijken,dril.
g.-,peilschaal'
,- loek,g.sluis;- mark,
tickler I (gemeenz.bankterm),vervalhoogwaterlijn;- rip,stroomrafeling;
boek (v.wissels)
- t
able, g.tafel; - '
waiter, haventickler 11, drukknop,toets.
tieklish? netelig, teer, delicaat, lastig,
kommies;fjig.jwie de geschikte gelegenheid afwacht'
, - water, vloedkritlek.
water;- wave,zie tidalwave;- way,
tidal, van het getij, geti
j...; - basin
(dock),g.dok; - flow,eb en vloed; stroombed, -geul.
-

tideless
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tideless,zondergetij.
tidiness,netheid,enz.,zie tidy adj.
tidings,ti
jdinqten),berichtten),nieuws.
tidy adj.,nettles),proper,zindelijk,op
orde;(gemeenz.jaardly',flink;a-sum,
een aardig som metle; znw., antim akassar'
,papierbak;lappen-,werk-

mandje'sponze-,scheer-,zeep-enz.
bakje'
1 œf
Jz., opruimen, -redderen,
knappen Look.
.- up).
tieke
c)
n;
ww.,(verlbinden;knopen,strikvastbinden, -m aken, -knopen
(aan,to)) (:ouœ#.) verankeren; -d
house, de
'tailzaak (gdœ.: koffiehuis)

till

vig;strak,gespannen'
,vast (v.weefsel);dicht,waterdicht;schaars,krap
(
v. geld); erg zuinig, gierig (ooki
-fisted); air-, gas-, etc. -, lucht-,
gasdicht enz.; to be in a - eorner
(plaee), erg in het nauw zitten'
,to
plaee in a - corner, in het nauw
brengen'
,m oney is -,hetgeld is krap

(schaarser);a - money market,een
positionisnot-atpresent,wijhebben
op het ogenblik nog geen tekort aan
papier; the times are -, het zijn
benarde tijden;to keep a person -,

-

bekrom pen geldm arkt; our paper

welke verplicht is, van één bepaald
leverancier te betrekken; - down,

iem and korthouden;limitationsasto
... were m ade -er,debeperki
ngen m et
betrekking tot ...werden enger gem aakt'
,to screw -, vast aanschroeven; to sit - L
gemeenz.j, stevig in
den zadel zitten, zich handhaven'
,

(vastlbinden;(v.geld),zie'w up;one
down,-(up)one'shands,iemand
de handen binden;- down hand and
foot, aan handen en voeten binden;
(down)toalimit(totime),aaneen
l
i
mi
et(tijd)binden;to be -d (down)
to, ook: vastzitten aan; - in with,

kloppen m et; - into bundles, in
bossen binden;--on label:vastgebon-

voetbijstukhouden,nietuitdenhoek
kom en, zich niet roeren;zie ook fit
lc), squeak znw., squeeze znf
zz.;-fitting,nauwsluitend;preciessluitend.
tighten,(zich)spannen,aan-,toehalen;
aandraaien (v.schroef);verscherpen,
strenger toepassen (v. bepalingen);
sam enpakken, -snoeren, -trekken;
straktker)worden;themarket-s,de
(geldlmarkt wordt krap, het geld

den (vast te binden) etlket; - up,
dicht-,vast-,ver-,samenbinden;Ljig.j
zie rw down;vastleggen,-zetten (v.
geld;op,on);- (up) to, - up with
tdr?zcr.l,samengaan,-werken met;wordt schaarser;- thebelt,den riem
Avitll,kunnen wedijveren met.
das;
b)ve
znw.
,
band
(
oo
k
j
i
g.
)
,
knoop;
wat
strakkeraanhalen Lookjig.j;-ing
rbindingsbalk,verband;ietsW aarSBKBW, klem schroef.
door men gebonden is; gel
t
i
g
ht
e
ne
r, spanner.
ijkheid
van stemmenaantal;tx
4?zzdr.lschoen; tightness,strakheid,enz.,zie tight;betdzzzdr.l,ziesleeper (spoorw.);in the
krompenheid,krapheid,schaarste (v.
event of a -, zie equality of votes
geld,g.markt).
(voteq1);to have no - on a person, tileznw.,(daklpan;tegel;Duteh (Delft)
geen wettige aanspraken tegen ie-, wandtegel; - burner (maker),
m and kunnen doen gelden; - beam,
bint; - bolt, ankerbout; - pin, das-

speld; --up tdrz/cr.l, belemmering,
stilstand (in zaken,verkeer);tx??zcr.l
staking van spoorwegarbeiders e.d.
tier znw.,reeks,ri
j,rang,laag,stapel;
a
nke
r
,
me
e
r
pl
aat
s;(in)-s.(in)lagen
boven elkander;three--ed,m et drie
verdiepingen, in drie lagen; f'
f
zf
J7.,in

rijen rangschikken, in rijen opeenstapelen (geœ.:- up).
tieree,vat (+ 190 1).
tilfany,dunne zijde of mousseline.
tiger, - wood,tijgerhout.
tight,strak,nauwtsluitend);vast,ste-

pannenbakker; - elay, tegelaarde;
drain, draineerbuizenkanaal; kiln, p.bakkersoven; roof, p.dak;

works, p.bakkerij; ww.,metpan(/fg.) geheimhouding opleggen; zie

nen dekken; betegelen; plaveien;
ook tiling.
tiler,pannendekker;ook = tile burner.
tilery, zie tile works.

tiling, (pannenldak;tegels.
till 1,geld-,winkellade;- m oney,kasg
eld; - robber (tapper),ladelichter;
takings, kasontvangsten.
tillII, bebouwen,be-,om ploegen.
till111, soort leem .

ti/
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tillIV,tot,tot aan (v.tijd).tot(dat);
to wait - his return,tot zijn terugkeer wachten; - now (then,ete.),
not -, zie until.
tillable, bebouwbaar,beploegbaar.
tillage, bebouwing,bew erking, beploeging, akkerbouw; bouw-, ploegland;
in -, bebouwd.
tlller 1, bebouwer,landbouwer.

tlller II, helmstok,roerpen (scheepv.);
handvat;-chain (:c/z.),stuurketting;
- rope (scA.),s.touw,-reep.
tilt I znw., (zonne-, regenltent; huif;
dekzeil; - boat, tentboot; - roof,
t.dak; çf
7œ., m et een t. enz. overdekken.
tllt 11f
fJfz7.,(doen)hellen,schuin (op zijn

kant)staan (zetten), (doen)kippen,
wippen,kantelen;(met den staarthamer)smeden;eenlansbreken(met,
with); - at (/fg.),een aanval doen
op; zie ook windm ill; - over, hellen;om slaan, -wippen; - up, schuin

omhoog wippen (richten); V ing)
eart, kipkar; znw., (overlhelling,
schuine stand; smee-, staarthamer
(ook:-hammer);(
,
jig.)stoot,aanval
(op,at);full-,met volle vaart;to
give a eask a -,eenvatop zijn kant
zetten; to have a - at, zie v at;
to Kun een lans breken (met,
with'
z voor, for); (uplon the -,
schuln,op zijn iant.
tilth,zie tillage.
timber znf
zz., (werk-, timmerlhout;
(scheepv.) spant; bomen, opgaand
hout (ook:standin: -),bos t-4rzzcr.l;
(jig.tAmer.jmaterlaal,kaliber,hout;
-s, lnhouten; - eart, houtwagen'
, head (scA.),bolder; - felling, h.aankap; - m erehant, h.koper; - port,
h.haven; - sale, h.veiling; - ship,
h.
schip; - trade, h.
handel; - tree,
boom welke h. oplevert; - work,
h.werk;- yard,h.stek,-tuinen;ww .,

meth.beschieten (beschoeien);(sc#.)

van spanten voorzien; -ed, houten,
uit h. opgetrokken; -ing, tim merwerk; beschoeiing.

timec1)zzzf
zz.?tijd,t.ruimte;keer,maal;
m v.ooà:dlenstregeling,vertrekuren;
zie ook tim ely'
,three -s two is six,
driemaal twee is zes;aIl the -,den
gehelen t.,aldoor;any -,zie atany -

tim e

(ca);bad (Kood;hard,diffieult) -s,
slechte (
goede;moeili
jke) t.n;it is
(high)-to...,hetis(hoog,meerdan)
t.om..., a eonsiderable -,yeruime
t.;som e -, enige t.; te enlger t.à
pleasewritemesome-,schrijfmijbiJ
ge
i
nle
de
ge
nnhe
looip
d ee
vans
n ;de
som e - nextweek,
volgende week;
som e - aboutthe end ofthis m onth,

ongeveer einde dezer maand; (at)

what - the steam erisdue,hoelaatde
boot m oet aankom en;- and again,-

a
nd-again,telkens (en telkens)weder;- ism oney,t. is geld;- and tide
wait for no m an, m en m oet de gelegenheid waarnem en;- of delivery,

leveringstijd;- ofdeparture, t.van
vertrek;- ofloading,laadtijd;- out
ofmindt(from)-immemorial,sedert
onheuglljke t.n;- isup,det.isom,
het is t.;zie ook counsel1),efflux
(-ion),extension,lapse znw.,length
q), loss q) en c), next ca),number
ag),short ca),e.a.
ca) metw,fc., to allow one -! iemand
(den)tijd geven (gunnen);butthe is notyet,m aardaarvoorisde t.nog
niet gekom en;- waswhen ...,erwas
een t.dat...'
,now isthe - to ...,hetis
nu hetgeschiktem omentom ...;itwill
be som e - before ..., hetza1(
we1)enigen t.duren voordat...;to bide one's

-,zijn t.afwachten;the- haseome

when ..., de t.is gekomen,dat...;to
gain -,t.winnen;who gains - gains
everything, t. gewonnen is veel gewonnen;to give one '-,zie to allow
one'w;eheap as -sgo,goedkoop voor
dezen t.;to keep -,m aat houden;to

keep (good)-,op t.binnenkomen (v.
trein,boot);goedlopen (v.uurwerk);
the vessel is eredited with keeping
rem arkably good -,ditschip heeftden
naam van steeds buitengewoon goed

op t.te zijn;to know the - ofday,
weten hoelaathetis (/fg.,gemeenz.j;
to lose no - in ...ing (to ...),onverwijld...,o.zorgen,dat...;no -should
be lost in ordering, m en bestelle zo
spoedigmogelijk;degoederenmoeten
onmiddellijk worden besteld; to
oeeupy (mueh) -, zie to take up
(much)x;to serveone's-,zi
jn leertijd doormaken; - will show (tell)

time

time
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(...),dc t.za1 (hct)leren (uitwijzen)
(...);to take -,t.nemen (vereisen,in
beslag nemen;ook'
.zijn t.voor iets
ne
men (voor,over);ittakesalong -,
er is veel t.m ede gem oeid, er gaat
veel t.m ede heen; ook.
. het is lang
onderweg;thedocum entstakesom e toPrepare,het uitm aken dezer docum enten vordertenigen t.; take your
-, haast u niet,doe het op uw ge-

mak;to talke up (mueh) -, (veel)t.
in beslag nemen,tijdrovend zijn;to
wateh (wait) one's -, zie to bide
one's x; zie ook afford, arrive tz),
devote,draw near, experience ww.,
go on,lastlVq),mark :1),missww.,
e.a.
ca)metvoorz.,aboutthat-,om tstreeks)
dien ti
jd;zieookabreastenahead b);
- after -, keer op keer; to work
against -, uit alle m acht werken

(om binnen een bepaalden tijd
gereed te zijn); two at a -, twee
tegelijk; at alI -s, te allen tijde, steeds;at -s, blj tijden,nu en
dan;at(in) -sofpressurw in t.n van
drukïe;atany -,te allen t.e;atany
one -,op een bepaald ogenblik;atno
-,nim mer'
,atone -,weleens,vroe-

ger;tegeli
jktertijd);atone - ...,er
was een t., dat...;the outeom e was
less satisfactory than had at one been antieipated, het resultaat was
minder bevredigend dan men eens

had verwacht;atthe (that) -,toent
ertijd,destijds;atthe - of,ten t.e
van ;thevalue oftheproperty atthe ofitsheing taken over,de waarde der

bezitting ten t.e datzijwordtovergenomen (bij overneming); at (by)
the - mentioned, op den genoem den
t.; at the present -, op het ogen-

blik,thans;atthesame-,tegelijkertijd,terzelfder t.;tevens,mede;in-

tussen,toch,aan den anderen kant,
niettemin; it is at the sam e - in the
interestof,het is m ede in het belang
van;atsom e future -,at som e - or
other,te eniger t.;at this -,thans,
tegenwoordig; at this - of year, in

dezen t. van het jaar;at what -,
zie c1); before (one#s, its) -,vöör
den t.,te vroeg;beforethe-s,zijn t.
vooruit;behind (one's,its) -, over

$
Izi
jn)t.,telaat;behindthe-s,bijzijn
t. ten achter;by the - (
zeld. bythe
turt
ns
,st-,
egenu
n den
t.rda
hi
-that)hex'eby
hi
(wel
eet
ds
)j
,
terugkeert;
t
he
s
t
eam
er
wi
l
l
have
middelerwijl,
arrived by this de boot zalnu wel
reeds zijn aangekomen;by that -,
tegen dien t.,dan (we1);down toour
-, tot op onzen t.; for - (beurst.j,
opt.(termijn);fora -,een t.lang,een
poos;(not)1ora long - toeome,nog
lang (niet);for a long - past, (in,
sedert,reeds)langent.;forthe-being,
voorlopig, voor het ogenblik; the
Secretary for the - being,degene die

op het (dat) ogenblik als secretaris

fungeert;forthe - ofyear,voorden t.

van hetjaar;forsome-tocome,nog

enigen t.,in den eersten t.,vooreerst;
for som e - past, (
in) den laatsten
t., sedert enigen t. (ook:for some
-

n@W);fOr S@me - yet,nOgenigen

t.; from - to -, van t.tott.,nu en
dan; telkens, telkenm ale; on sueh
eonditions as the Board of Direetors
shall from - to - determine, op zodanige voorwaarden als telkenm ale
door den Raad van Beheer zullen
worden vastgesteld; from that
(forward) (onward),Van dien t. affrom this - forth (forward), van

hedenafaan;in -,op t.,bij-,intijds;
mettertijd, op den duur; in due
(proper) -, te rechter t.? bijtijds'
,
tegelegener(bekwamer)t.qin good-,
op t.,bijtijds,tijdig;allin good -,
alles op zijn t.;in a month's -,in
(binnen)een maand;in (less than)
no -,in m inder dan geen t.;to be in
(good) - for,op t.zjn voor;in sufficient - for the goodsto be loaded,
vroeg genoeg om de goederen te kunnen inladen;to be in - for the post,

de post (nog) halen;in -sofpeaee,
in vredestijd;zie ook at-s;in -(s)
to eome, in de toekomst, metterti
jd;zie ook course c)en point ca);
on - t4?zzcr.l,op t.;on lull(short)
-, den vol
len (een deelvan den)t.
w erkend;out of -,te laat;te onpas;
to -,precies op (den vastgestelden)
t.; until such - as ...? tot t. en
wijle...;with -,mettertild;to move
(keep paew go,mareh)with the -s,
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tin
tim eless
schiedenis'
, - work, per uur betaald
m et den t. m edegaan; within that
binnen dien t.
werk (tegenst.lpiecework);- worker,

t.-, uurloonwerker (tegenst.: piece
b) w'f
,
f
7.,(naar den tijd)regelen (inrichten,een (denjuisten,eengeschikten) worker); --worn, (oud en) verslet.kiezen (bepalen)voor;den t.opten;(jig.)afgezaagd.
nemen van;repasseren (v.uurwerk); timeless (zc!#.),oneindig;(veroud.)
den vertrekdatum aankondigen van,
tijdig.
op de dienstregeling verm elden;the timely adJ
'.,juistvan pas ofte juister
steamer (train) is -d to leave...,de
tijd komend enz.,tlldig;actueel; arrival, help, warning, etc., tijdige
boot (trein) moet vertrekken;if
you would so - his erossing that ...,
aankomst,hulp,waarschuwing enz.;
indien u het tijdstip van zijn overbl
jw. (ze!#.),tildig,bijtijds.
tocht z6 wilde regelen, dat...'
, - to, timer,wie uurwerken repasseert;ti
jdOveropnemer;a good (bad) -,zie time
(zich) regelen naar' with,
keeper.
eenstem m en (
harmoniëren) m et; zie
tim id,beschroom d,verlegen,schuchter,
ook ill-tim ed en well-tim ed.
bang (voor,om te,of).
c)samenst.,- ball,tijdbal'
,- bargain,
t.handel,termijnzaak,koop op leve- tim idity, beschroom dheid,
tim id.
ring (termijn);toaffaire (v.effecten);
-,
tim orous, zie timid.
boo
k
(
ea
r
d)
,
z
i
e
x
s
he
et
;
e
ha
r
t
e
r
,
t.charter, zie verder charter znf
zz.'
,- tin c) znw.
, tin; blik; bliktje), bus;
trommel;bar (bloek) -,- in bloeks,
deposit,termijndeposito;- diseount,
korting w egens betaling vöör den
- slabs,bloktin,tin in blokken;c#j.,
tinnen'
,blikkenz
'(fig.)prullerig'
:fcf
zz.,
vervaltijd; - draft, datowissel; exposure (phot.j,t.opname;- funds
vertinnen'
,(inbllkkenofbussen)lnmaken, verduurzamen'
,zie ook tinning'
,
(beurst.j,prolongatiestukken;- glass,
zandloper; --honoured, aloud; in
-ne
d
f
ood
(
yr
o
vi
s
i
o
ns
)
,
ve
r
duur
za
amde levensm lddelen'
,-ned m eat, vlees
aeeordanee with --honoured custom ,
in blik; -ned vegetables, bus-, blikvolgens (alloude gewoonte;-keeper,
chronom eter't.controleur,-opnem er
groenten.
' - box,
Linz.v.werktljd derarbeiders);agood b) gcrzzcn.
sl., - ashes, tl'n-as:
blikken kist (trommel); - ean,
(bad) -keeper, een goed (slecht)1opend uurwerk'
, - lim it, t.grens,
(blikken) bus; - ease? blikken kist
(bus), (blikken) overklst;- deposit,
limiet;- loan,termijnlening'
,-loek,
t
inlaag; - dredge, tinbaggerm olen;
klokslot; -.money,termijngeld, op
faetory, blikkenfabriek'
,-t-lfoil,
vasten termijngeleendgeld;ookkproznw., bladtin, stanniol, foelie; ww.,
longatie; - paper, datowissels'
, foeliën; pakken in stanniol enz.;
payment, termijnbetaling'
, betaling
forge, bliksmederij; --lined, met
pe
r
uur;
pa
yme
nt
s
/s
t
e
m,
zi
e
hi
/
e
Ptlrchase System ; -pletse, uurWerk,
blik bekleed,m etblikken binnenkist'
,
pendule;- poliey,t.polis;- purehase,
lining,blikbekleding;-liquor,tinoplossing; - lode, tlnader; -m an,
zie '
v bargain; - rates, - wagets),
tinnegieter'
, blikslager'
, - m ine, tinuurloon (tegenst.. piece rates); r
orde
r, rko
t.cop
ont
ter,
;
tee
ermi
jnve
;rôl
-eme
save
sale,
mijn;- mining,tinwinning'
,-opener,
. -s
aving
blik-,busopener;- ore,tinerts'
,-(-)
-

deviee, t.besparend hulpm iddel; sehedule,rooster,dienstregeling,vaarplan; - server,wie de huik naar den
wind hangt'
, --servinw de huik naar
den wind hangend'
,- sheet, t.staat,

plate? znw., blik; ook: tin'
: --plate
printingworks,blikdrukkeri
l;--plate
works, blikfabriek'
, fcf
c., met een
bliklaag bedekken'
, --plater, blikwerker'
,- putty,zie '
w ashes;- salt,

rooster,werklijst'
,- signal,t.sein;spirit,t.geest;- table!dienstregeling;
spoorboekje; werklijst'
,a --wasting
affair (business), een t.rovende ge-

-stone,t.steen,-oxyde;-sm ith,blik-

t
inzout; - serap (shavings), blikafval;- sheet,blikken plaat;- taek,
vertindspijkertje'
,-solder,tinsoldeer;

lineal
906
tissue
slager'
,- shares,tinwaarden,-aandeden), (doen) (omlkantelen,Avippen,
kippen; storten (
1en;- slabs,zie c,
);- pyrites,pyrietin, into); (gdhoudend tinerts'
,- type,fotografleop
meenz.jeen fooi(fooien)geven;een
m etaal'
, - ware, tinwaren, -werk,
wenk (geheime inlichting, ,,tip'')
tinnegoed;blikwaren,-werk;- works,
geven; - over, (omlkantelen, om-

tinmijn'
,tingieteri
j;blikfabriek.

lincal, tinkal.ruwe borax.
tinetorial, kleur..., verf...; - m atter,
verfkleurstof.

%inetureznw.,tinctuur'
,tint,kleur;(jig.j
tintje,tikje,zweem tpje);fcfc.,verven,
tinten,kleuren (ook jig.j.
Ainder, tondel;(German) -,zwam ; box, tondeldoos.
tine,tand (v.vork,hark enz.).
linge znw-, kleurttje), tinttje); (/ïg.)
tikje, zweem tpje), smaakje'
, ww.,
tinten,kleuren,een tintjeenz.geven
fook jig.j.
tinker znw.,ketellapper;knoeier,PPKtser;geknoei,gepruts (aan,Inet,at);
ww., ketellappen;oplappen (
gekv.:up);knoeien,prutsen (aan,met,at,
with)
ng m easures. lapm iddelen.
l ; -i
Mnkle ww., (doen) rinkelen, tingelen
(met);znw.,gerinkel,getingel.
Ainner,arbeiderin tinmijn'
:tinnegieter'
,
blikslager'
, vertinner'
, lnmaker (v.
levensmiddelen).
tinning,(het)vertinnen'
,(het)inmaken,

kippen, omvergooien Look fig., v.
redenering); don't - overl, niet
kantelen !; - up,schuin zetten,opwippen'
,fgemeenz.jopdokken;zieook
balance qa) en scale l znfc.; -ping
system, fooienstelsel;--ullseat,opklapstoel; znw., tik; schulne stand,
overhelling;stortplaats,belt;ook =

- carlt);(gemeenz.jwenk,(geheime)
i
nlichting:,,tip'';inside(thestraight)
-, inlichtzng uit de eerste hand;to
Kive a eask a (slight) -,een vateen
beetjeschuin zetten;to missone's-,
zijn doel missen;to take the-,den
wenk beçrijpen (en opvolgen); -eartt), klpkar; -tping) wagtglon
(truek), kipwagen.
tipper,kolentlp;storttoestel;kipkar.
tippet, pelskraag; pelerine.
tipster, wie ,,tips'' geeft omtrent de
koersen van effecten enz.

tiptow on - (jig.j,inspanning'
,onthe-

of expeetatiom in gespannen verw achting.
tiptop (
geme
(he
enz
t)
.j,
znw., hoo
qste top;
allerbestez
'adJ.,prim a,
verduurzam en'
, tinbekleding'
, vertoppunt,
tinsel.
allerbest, eerste-klas, tlptop; bi
jw.,
tinny, tinhoudend'
, tin-,blikachtig.
uitstekend, tiptop.

tinselznw.,klatergoud (ook jig.j;c#j., tirade, tirade,ultval (tegen, arainst).
schoonschijnend,schijn...,oppervlak- tire I znw.,band (v.wiel);rijwleltbuikig, opzichtig; f
'
f
zf
,
c., met klatergoud
tenlband; inner (outer) -, binnen(buiten-lband;pneumatie-,lucht-b.;
versieren'
, (/fg.) een valsen glans
solid -, m assieve b.; - lever,b.afnegeven aan.
lintznw.,tint;schaduwing'
,ww.,tinten;
m er'
1 ww.
,een bind (banden)leggen
schaduwen'
, -ed glasses, gekleurde
Om .
bril.
tire II,verm oeien,moede maken (
worlintom eter, kleurenmeter, instrum ent
den);-d,moede,verm oeid;to get -d,
voor kleurbepaling.
m oede worden;- of...,het ...m oede
''Tintos'', aandelen Rio Tinto Copper
- d of
, beu van; -d
(beu) worden;van
Co., Ltd.
het ...; - out,
with, m oede
afm atten.
tip Iznw.,punttje),tiptje),toptje),spits tiredness,verm oeidheid.
tiny, heel klein, nietig.

uiteinde;doptje);mondstuk (v.slga- tireless,onvermoeid Look v.zorg,ijver
ret);staart(v.bontvel);fijnste theeenz.).
pluk;verguldpenseel;(eue) -,pome- tiresome, vervelend'
, (vcrou#.) verrans;Zie Ook tongue ZFlœ.;$f
7ff7.,VOOrzien van punt enz., beslaan; gold-ped,m et verguld m ondstuk.

tip 11 f
J7œ.,tikken;schuin zetten (hou-

m oeiend.
tiro, beginneling,nieuweling.

tiss
ue, (f,ijoo
n)k we
evfse
l'
, (/ïg.) samenweefsel'
= '
paper;a - oflies,
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lt

een (samenlweefsel van leugens;
eopy,vloei-:perscopie;-paper,zijdepapier,vloelpapier(voorverpakking);

tobaeeo
gens opgave gemaakt; steel 2. steel,

staal op staal;zie ook best c),date
llc), day :), hand ca), inch 1,
paeking - papep pakvloei.
m easure ca
), order c4), perfection,
tit, - for tat,leer om leer.
scale llc),T, e.a.;--day, --do, ete.,
zie afzond.artt.
tithe
znw., tiende (deel); tiend; eomm utatiom afkoop der tienden; b)bQ'
w-,toe,dicht(v.deurenz.);- and
fro, heen en W eer.
ww.
,
t
i
ende
n
bet
al
e
n
(
he
f
f
e
n)
va
n.
title znw.,titel;opschrift,naam ,bena- toad,padt
de)'- eater,zie toady znœ.'
,
--eating, adJ'., vleierig'
,znw.,pluim ming; aanspraak, recht (op, to):
eigendomsrecht,e.bewijs fook: deed
strijkerij;-stool,paddenstoel.
,ww.,pluimof -) (van,to);gehalte (v.goud); toady znm.,pluimstrijker'
strijken.
t
o
ha
ve
a
t
o
,
aa
ns
pr
aak
(
r
ec
ht
)
hebben OP;without -, ook:onrecht- toadyism,pluimstri
jkerij.
matig; zie ook confer 11; - deed, toast,geroosterd brood; - grid,broodrooster;- raek,stander voor geroosbewils (acte) van eigendom ;koopterd brood; -ing fork, roostervork.
acte(vooreigendom);-holder,recht- toas
ter,zie toast grid.
hebbende (bezitter van eigendomsrecht); - page, titelblad; from - tobaeeo c)tabak;-es,t.soorten;bar -,
stang-t.; bird's-eye (horse-shoe) -,
(-page) to eolophon,van begin tot
m et bladrib gekorven t.; chewing -,
einde;ww.,een titelverlenen;(zeld.)
(beltitelen,noemen;zie ook titling. pruim-t.,eolory (brightyellow)-,zie
titling, het aanbrengen van den rugtlsun-dried r-v;erisp (flake) -,krul-t.;
eut -, kerf-t.;leaf -,zie- in leaves;
tel top boek).
pipe-,pijp-t.;raw-,ruwe t.;rolled
titrate tc#em.l,titreren.
tplgta*
lll-,rol-t.,t.inrollen;seented
titration (chem.j,titrage,(het)titreren.
geparfum eerde t.; sm oking -,
tittle,tittel,jota;toa (theminutest) -, r-,
ook-t.; sun-dried -, zon-droge t.;
precies, tot op een haar, tot in de
e of -, baal t.;eultivation of -,
kleinstebijzonderheid;zieookjobznw. bal
tuur;mixture of-,t.smélange;
titular,titulair,(slechts)innaam ;titel... tto.scful
lavour -, t. sausen'
,to mix -,t.
to q)voorz.,naar;tot,aan;totop,tot
m engen;- in leaves,t.in bladen;- in
'aan;bij;veryeleken bij;voor;tegen;
jegens'
,aan;ln;per,op,in;te,om te; rolls, zie rolled -.
aan (opdebetzijde),voor(opfactuur); bjsamenst., - ash, tabaks-as;- box,
seeretary - ...,secretaris van ...;3 is
t.sdoos;- eompany,t.maatschappij;
-.

4 as 6 is - 8, 3:i = 6:8;8 minutes
10, 8 min.vöör 10.
,f8,05 - the f,

f8,05 per (op het)f;4 - a tin, i in

een bus;40eub.feet- theton,i0kub.
voet per ton;I shalleall on him , if
ou wantm e -,ik zalhem bezoeken,
lndien u ditwenst;- ealeulatethis,it
isnecessary ..., om dit te berekenen
ishetnodig...;- goods,aan geleverde

goederen;- the hour(day,ete.),op
he
tuur(dendagenz.)af;repairs-the
house?reparaties aan hethuis;ten one,tlen tegen één;thetubesyou are
m anufaeturing - our various orders,

debuizenwelkeu volgens(naar)onze
verschillende bestellingen m aakt;- a
penny, tot (op) den laqtsten cent;
elerk - a solieitor,bediende bij een
advocaat;m ade - specifieation,vol-

- eutter, t.skerver; t.skerfm achine;

- eutting establishment (faetory),
t.skerverij;- dealer,zietobacconist;
r'dresser, t.sspinner; - duty, t.sbelasting;- estate,t.splantage,-ondernem ing'
, - field, t.sland; - grower,
t.splanter; - leaf, t.sblad;- lieenee,

t.svergunning;- (manulfaetory,t.sfabriek; ,
- merchant, t.shandelaar;
- m onopoly, t.sm onopolie; - pipe,

t.spijp;- plantation,zie- estate;

- shed, t.sschuur; - planter, zie grower; - poueh, t.szak; - shares,
t.swaarden;- spinner,zie '
w dresser'
,
- stem s, t.sstelen'
: - stopper, t.-,

pi
jpestopper; - stnpper,t.sstripper,
.
trade, t.shandel; - twist, rol-t.;
twister, zie - dresser'
, - waste,
t.safval; - wrapper, dekblad.
-

tobaeeonist
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tonze
tobaeeonist, tabak- en si&
earenhande- toilsom eness, m oeizaamheid, enz., zie
toilsom e.
laar;-'s (shop),sigarenwinkel.
Tokay, Tokayer (
tocsin,alarmklok,-gelui (inz.jig.j.
wijn,druif).
to-day, today, vandaag, heden; tegen- token, teken, kenteken,bewi
js,blijk;
aandenken'
,(
woordig,huidig'
,value-,valuta (per)
drukk.)hoeveelheid papier (in Eng.:250, in A mer. 250of
heden;ourletterof-(#sdate),our-'s
500 vel);by thi
letter!onsschrijvenvan.
11..
,-'spaper,
s (the Same) - ...
etc.,de courant enz.van h.;-'srate,
f
v
e
r
oud.
o
j
s
c
h
e
r
t
send), ten bewijze
de koers van den dag, de huidige
daarvan, en bovendien...; evenzeer;
koers;from -, van h. af.
in - of?ten teken (alsbli
jk)van;-of
to-do,zie ado.
appreeiation (regard,etc.),blijk (betoepi
znw.
,
t
een
;
n;neus (v.
uitsteeksel,punt;hamerwijs)van waardering (achting enz.);

schoen);f
'
cf
,
f,.,een neus
- coin,tekenmunt'
,- moneyjt.geld;
- vote, pro m em orie begrotlngspost
aanzetten enz.; - the line (mark,
serateh), aan de streep gaan staan,
(.
parl-).
opkomen,het aandurven,zijn man tolerable,teverdragen?draaglijk;draagstaan;zich aan hetpartijprogramma
lijk,tamelijk,redelilk;tolerablywell,
(de ordersenz.)onderwerpen;zie ook
vrij (tamelijk)goed.
tread ww.
tolerableness, draaglijkheid, enz.,
tolfee, toffy, toffee.
tolerable.
togethep samen,tezamen,gezamenlijk, toleranee,verdraagzaam heid;toelating,
met (bij) elkander; tegelijk; aan
dul
ding; trzzuzzff
zz.l remedie'
, (techn.)
elkander,aaneen;achtereen;to bind
speling.
-,samen-,aaneenbinden'
,for days -, tolerant,verdraagzaam .

dagen achtereen (lang);- with,als- tolerate, verdragen, toelaten, dulden,
gedogen, tolereren; verdragen (
mede,benevens'
,(in vereniging,sav.
men) met.
klimaat,ontbering enz.).
toggle zr
lfc.,knevel (scheepv.); dwars- toleration,toelatiny,enz.,zietolerate;
verdraagzaam held.
pen, stuk; joint, kni
e;w/fc.,knevelen.
tollznw.,toltgeld);markt-,staan-,weg-,
toilIf
zzf
e
c.,(hard)werken,zwoegen (aan, brugge-,kanaalgeld;schatting'
,(jig.j
at, on); - and moil, zwoegen en
tol;to take -,t.heffen (ontvangen);
slaven; - along, voortzwoegen;
to take - of(/ïg.),t.heffen (een deel
through, doorwörstelen; - up, opwegnemen) van; - area (telej.,inz.
zwoegen;znw., (zware) arbeid, geAmer.),
intercommunaalnet;- bar,
* + eol
zwoeg;--worn, afgewerkt,afgem at.
t.boom ,
leetor,t.gaarder;--free,
toilI1,-s,netten,strikken (lett.enjig.j; t-vrij;- gate,t-hek;- gatherer, zie
v collector; - house, t.huis; - line
'
(taken)inthe-sof,(gevangen)in de
strikken van.
(fc!c/., inz.Amer.),intercommunale
toiler, zwoeger.
lijn; - money, t.geld, - office, t.toilet, toilet;ook
.
v table'
,- artieles
kantoor;- union,t.verbond;ww.,t.
(requisites), t.artikelen (-benodigdheffen (van).
heden);-ease,t.doos;-cover(eloth), tollable, tolplichtig,belastbaar.
kleedje over t.tafel; - glass, kap-, tollagw- zie tollznw.
t.spiegel; - pail, t.em m er; - paper, tolu, (bal
sam), tolubalsem.
closetpapier; - serviee, wasstel'
, - toluene,toluol,toluol.
set, t.garnituur; wasstel'
, - soap, tom ahawk znw., tom ahawk; to bury
t.zeep;- table,t.tafel; - tidy,bakle
(digup)the-,ziehatchet;ww.(/fg.),
voor t.spons,zeep enz.
afmaken (in critiek e.d.).
toilful, zie toilsom e.
tom ato, tom aat.
toilinettte), toilinet: stof Van wol, tom- b, graf, g.tom be; -stone, g.steen,
zerk. #
katoen en zijde.
toilsom e, m oeizaam , ZWaar, m oei
lijk- tom bae, tomhak, tom bak.
zwoegend.
tome, (zwaar)boekdeel.
-

tom fool
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t00th
tom foolZHW., zot, kwast,dwaas; f&zf
.
c., to-night, tonight, vanavond;vannacht
zich dw aas aanstellen.
(= de komende nacht).
tomfoolery,zotternij,dwazestreken. toxlka bean, tonkaboon.
tommy, - (bar), breekijzer; - shop tonnage,tonnenm aat,tonnage,inhoud;

(system),zietruck shop (system).

to-morrow,tom orrow,m orgen;the day
after -,overm orgen;-'s m eeting,de
vergadering van m., - m orning

tonnengeld (ook: - dues); laad-,
scheepsruim te,schepen,scheepsgelegenheid; bill (eertifieate) ol -, eertificate,meetbrief;to reserve(secure,book) -,laad-, scheepsruimte

(afternoon),m .ochtend (-middag).
bespreken; - m ovem ents, scheepton, ton (gewichts-,inhoudsmaat) Lin
Fngr:20 cw t = 2210 lb. + 1016
vaartbeweging.
kg;ïn Amer.:2000lb.= + 907 kg); tonner, a 1000--, een schip V an
(metende) 1000 ton.
l
ong (gross) -,Engelseton;short-,
Am er. ton; m etrie -, m etrische ton tontine, tontine: overlevingskas tli
jf(1000kg);zieookfreightc),measure- toor,ent
e).
te,al te; ook,eveneens'
,ook nog,
ment,register c),weight c1).
tone znf
zz.,toon,klank;toon,tint,kleurnog wel;- mueh (little,etc.),te veel
schakering;stemming (ookv.markt),
(weinig enz.);it is but- true,hetis
geest, toon; the m arket showed
m aar alte waar;and in his presenee,
(maintained)afirm -,de marktver-,en (dat)'nog
welin zijn tegenwoordigheidg
we shall send the
keerde in een vastestemming (bleef
others -,wil zullen de andere ook
vast,vastgestemd);totakea high -,
een hogen toon aanslaan; f'cm., toon
m edezenden'
, these prices, -, have
geven aan, stemmen (fig.j; tinten;
inereased, deze prijzen zijn eveneens gestegen'
, zie ook any,m any,
een tint aannemen;(phot.j kleuren;
none,only.
ha
r
mon
i
ë
r
e
n
(
me
t
,
wi
t
h,
i
n
wi
t
h)
;
- d@Wn,t
em peren,VerzWakken,Ver- tool znw., gereedschap, instrum ent,
zachten;lager stem men;verflauwen'
,
werktuiy Look jig.j;Lboekb.jstempel,
- to, doen harm oni
ëren m et; - up,
s
.versierlny (ook: -ing); (maehine)
veerkracht geven, hoger stem m en'
,
-, werktulgm achine; zie ook down
opwerken (v.kleur);the eurtainsdo
lc); - bag (kit),gereedschapstas;not - (in) with the wallpaper, de
box (ehest),g.skist;- house (shed),
gordijnen passen (kleuren) niet bij
g.sschuurtje;œœ.,(metgereedschap,
het behang;toning and fixing bath,
beitel enz.) bewerken; Lboekb.j van
kleurfixeerbad.
stem pelversiering voorzien.
tongs (rzze.),tang;apalrof-,een tang. t00th znw.,tand fooktechn.j,kies;- and
tongue znw., tong; taal, spraak; tong
nail, uit alle m acht, m et hand en
tand; to show one's teeth, de t.n
(v. gesp, balans enz.), (landltong;
latbn zien;in the teeth of, trots,in
messing (v.plank);Lscheepv.j kluft;
- and groove, messing en groef;to
weerwil van, tegen
in; to east
ho
l
d
o
ne
'
s
-,
zi
j
n
mo
nd
ho
ude
n;
t
hi
s
(
f
l
i
ng,
t
hr
ow)
s
ome
t
hi
ng
i
n
aperson's
eognae leavesno -,deze c.laat geen
nasm aak achter;he hasIethis - run

teeth, iem and iets voor de vopten

Werpen' in the teeth of the dlree-

away with him ,hijheeft zijn mond
voorbijgepraat;itfellfrom his -,het
ontglipte hem ;I had it on the tip of
my -,het1agmijopdelippen;zieook
slip bj en wag l; - fish, zeetong;

tions (wind), regelrecht (vlak)tegen
de instructies (den wind)in;armed

Look jig.j,tonisch;znœ.,versterkend
(Opwekkend) middel Look jig.j,to-

zien, tanden'
, in elkander (doen)
grijpen (v.wielen);-ed,getand'
,-ed

çf
zfc., - and groove, van m essing en
groef voorzien.
tonie adJ'., versterltend, opwekkend
nicum .

to the teeth, tot de t.n VCWZpend;to say som ething to one'steeth,
iem and iets in het gezicht zeggen;
zie ook teething'
,- brush,t.nborstel;
- pastw t.pasta; -piek,t.nstoker; powder,t.poeder;çç'f,
c.,van t.n voor-

wheel, tandrad.

to#
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topsytm vy
to - up with, tot besluit; ook'
. tot
top I q'
) znw.,top,kruin,spits,bovelleinde,-stuk,bovenste; oppervlakte,
overm aat Van ramp.
bovenvlak; bovenleer; dak, kap; d)samenst.
, - boot, kaplaars;- eoat,
deksel; toppunt; hoogste plaats
overjas;--dress,van boven (aan de

(rang);maat v.wol e.d. (11/u 1b.);
uitgekamdelangewolvezel;Lscheepv.j
mars;-!,bovenkant!(op collo);-s,
ook: kaplaarzen; bovenkanten (v.
vaten);het beste graan;turnip -s,
raapstelen;the - of the basket, het
puikje;at(the) -,bovenaan;to beat
the - ofthe list,bovenaan (de lijst)
staan;tosellatthe-(ofthemarket),
op hethoogste puntverkopen;atthe
- ofthepage(formsetc.),bovenaan
de bladzijde (het formulier enz.);at
the - ofone'sspeed,ziex.speed (#);
at the - of the tree (jig.j,op de
bovenste sportvan de ladder;(the)
seeond linefrom (the) -,de tweede
regel van boven;lrom - to bottom ,
van boven tot onder;from - to toe,

van toptotteen;on(the)-,bovenop,
aan;to com e out on -,het winnen,
succeshebben;torun on (the) -,met
de hoogste versnelling rijden (v.
auto);tostow on -,bovenopstuwen;
on (the) - of,(bovenlop...;on - ofit
(/ïg.):ernogbovenop;on - ofitall..,
bij dlt alles kwam nOg...,tot over-

oppervlakte) bemesten; --dressinw
bovenbemesting; b.mest; (/k.) vernisje;- end,b.einde;- lloor,ziestortely; -full,boordevol;- qallant
m ast,sail,yard,bram steng,-zell,-ra;
- hal
f, bovenste helft; - hamper,
bovenzeilen,wanten stengen;- hat,

hoge hoed; --heavy, topzwaar (ook
jig.j; - lantern (light), toplicht; Ieaves,topblad (v.tabak);- Iininw
stootlap (scheepv.);-man (scA.),marsgast; -mast, (marslsteng; -most,
bovenste,hoogste;-noteh (gemeenz.),
znw.,toppunt;ook:allerhoogsteprijs
(notering).
, c#j., prima, van de
bovenste plank;- oil,ziecutting oil;
- rail, m arsleuning; - rung, boven-

ste sport fook /fg.);-sail,marszeil;
-SAWYPK! bovenste Van tWee Zagers; (/Lg.) baas, ,,kraan''; --side?
znw.,bovenzijdeg
' --sides,scheepszil
bove
n de waterlljn; bQ'w.,bovenop,
aan; - soil, bovengrond; - speed,
gr
ootste snelheid'
, (at) - speed,in
volle vaart; uit alle macht,zo hard
mogelijk; - stowage, stuwage boVOIIOP; - stortely,boven-,bovenste
-

m aat van ramp...; on the - for
quality,bovenaan in kw aliteit;zieook
verdieping; - wool, kamwol.
bent znfc.; m ortgaged to the -, ge- top II, tol.
heel en alverhypothekeerd; a story topaz, topaas.
without - or tail, een geschiedenis topazolite,op topaasgelijkendegranaat
zonder kop of staart.
(-steen).
'
:z
) adj., bovenste, hoogste, boven..., topee,topi, zie sola 1.
eerste, voornaam ste, beste; - eor- topi
c,onderwerp (van gesprek),thema;

ner, bovenhoek; - Iayer (shelf,
ete.), bovenste laag (plank enz.);
- price, hoogste prijs (koers); zie
verderd).
c)fcf
er
z.,vaneen top voorzien,bedekken;
groterzijn dan,(/fg.)te boven gaan,
overtreffen; overheersen; zich verheffen boven; toppen (
v. boom ,
tabaksplant); (scheepv.j toppen (v.
ra);zieook topping;- everything,de
kroon spannen;to - all..., tot overm aat van ram p...; - the list,boven-

aan (de lijst) staan; - off (up),afm aken, voltooien, de laatste hand
leggen aan,de kroon zetten op;- up

(011) with,eindigen (besluiten)met;

the - of the day (hour),hetonderwerp (gesprek) van den dag (het
ogenblik).
topieal, plaatselijk; actueel (v.onderwerp);-ly arranged,naarhetonderwerp gerangschikt.
topographer, topograaf.

topographietal),topographisch.
topography,topographie,plaatsbeschrijving.
topping adJ'., (
gemeenz.jprima,patent,
tiptop;t-4zzzcr.lbazig;znw.,toptlaag).
topplw (doen)tuimelen,omvallen,kantelen (ook:- down,over).
topsyturvy bQ'w.,onderstte)boven,op
zijn kop (ookjig.j;to turn -,o.keren

torch
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totter

(gooien),op zijn kop zetten fookfig.);
kronkelig,krom;(jig.)draaiend,niet
adJ'.,omgekeerd,op zijn kop staand; rechtdoorzee (gaand).
ongerijmd; znw., verkeerde wereld, torture znw.,folterlng:kwelling,martechaos(ookï-dom);çfzf
zz.,zietoturn-. ling; (/ïg.) verdraaling (v.woorden
torch,fakkel(ookfig.j,toorts;eleetrie-,
enz.);toputtothe -,op depijnbank
electrische zaklantaarn.
leggen,folteren;ww.,folteren,kweltormaentznw.,foltering,kw elling,m arlen,martelen'
,(/fg.)verdraaien,verteling,plaag;ww.,folteren,kwellen,
wringen.
toss f
zzfzz., om hoog-, opgooien; werpenp
martelen,plagen (met,with).
torm entor 1, folteraar,kwelgeest.
gooien (naar,to); (heen en weder)
torm entor II, soort egge.
slingeren (ook v. schip); (heen en
tornadie,wervelstorm achtig.
weder) geslingerd worden; (doen)
tornado, tornado,wervelstorm .
dobberen;keren (v.hooi);- in one's
toroid,- coilLradioj,ringvormiggewon- m ind,zie turn about; - about,heen
den spoel.
en wederslingeren (gooien);- asidee
torpedo znw., torpedo; - boat, t-boot;
terzijde gooien; - away,weg-,van
-t
-boat-lcateher(-destroyer),t.jager; zich afwerpen;- off,zich vlug heenslaandoor,afraffelen;-up,opyooien;
- nettting),t.net;- tube,t.lanceerbuis;fzzf
zz.,torpederen;(/fg.)dendoodznw., (oplgooi,worp; slingerlng'
,to
steek geven, torpederen.
take a - (jig.),uit den zadelgewortorpid,verstijfd,verdoofd;loom ,traag, pen worden; --up, (bloot) toeval,
apathisch.
tref,(alseen)dubbeltje op zijn kant.
torpidity, torpidness, torpor, verstijfd- tot (gemeenz.jf
&'f
zz.,- up,optellen;opheid, enz.,zie torpid.
lopen,in de papieren lopen;- up toy
belopen; znw., optelling, optelsom .
torrelaction, (het) branden, enz., zie
torrefy.
totaladJ'
.,totaal,(allgeheel,volkomen;
totaal, gezamenlijk'
, -ly dilferent,
torrefy,branden (v.koffieenz.),roostetotaal
anders; - am ount, totaal,t.-,
ren,drogen,zengen.
zamenli
jk bedrag;- balance,eindtorir
ent,st
room,(stortlvloed (ook jig.); ge
n
in stromen;-s of rain, stortsaldo;to be in - ignoranee of,totaal
onkundig zi
buien.
jn van;toinsureagainstloss only Lajgek.:T.L.
torrential, in strom en neerkom end,
O.),verzekeren
stroom ...,stort.-.;-,rain,wolkbreuk,
tegen t.verlies (vrijvan schade,op
stortregen.
behoudenvaren),zieookconstructive;
torrid, verzengtenld, brandend, heet; sum -,zie,v amount;znw.,totaal,t.-,
,grand -, eind- elimate, brandend (verzengend) gezamenlijk bedrag'
klimaat;- zonw hete luchtstreek.
bedrag,t.generaal'
,to m ake a o1,
torridity, torridness, brandende hitte;
een t.vormen van;in -,(in)t.;f
'
flfc.,
verzengde toestand.
optellen (sorzzs:-up);(in)t.bedragen
torsion, draaiing, wringing, torsie; (soms:- to,up to);thevisitors -le4
balance, torsiebalans.
300,het aantalbezoekers bedroeg in
t. 500.
torsional,draaitings)...,torsie-...
torso,romp (v.standbeeld);(/fg.)onvol- totality,totaal,geheel;in its -,in zijn
tooid of verm inkt werk.
geheel.
totalization, vgl. totalize.
tort (jur.),onrecht,benadeling.
tortile,gedraaid,kronkelend.
totalizator,zie totalizer.
tortious(jur.),onrechtvaardig,benade- totalize, tot een geheel maken,sam enlend.
tellen.
tortoise, (landlschildpad;--shell,znw., totalizer, totalisator; telmechaniek.
schildpad (stof); adJ'., s.tden)...; -- tote tx4rzzcr.l,vervoeren:dragen.
shellcomb,s.kam .
toto,in -,in totum : (ln het)geheel,
totaal;to differ - eaelo,hemelsbreed
tortuosity? bochttigheid), kronkeling,
verschillen.
kr
omml
ng;
L
j
i
g.
)
dr
aa
i
e
r
i
j
.
tortuous,bochtig;gekronkeld,gedraaid; totter,waggelen,wankelen (
ookjl
'
g.);-
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tourist
was --and-go, het w as als een dubtotwards) .ruin, aan den talld val-l
den ondergang staan,ten 0. neigen.
beltje op zijn kant, op het kantje
tottery,waggelend, wankel (ook jig.j. af; - needle, toetsnaald, - paper,
salpeterpapier'
, -stone,toetssteen;louch c!) f
zzfc., (aanlraken,aanroeren
tottery

(ook jïg.);raken,aangaan,betreffen; typewriting,tienvingersysteem.
aandoen,roeren, treffen; aantasten'
, b,jmetvoorz.
,in -of,ziewlthinx of;to
be in - with, voeling hebben m et;
aanvoelen; toetsen; (gemeenz.j touaf
t
e
r
ha
vi
ng
been in - with,na ruggecheren,ontvangen;elkander (aanlraken;op een zandbank stoten;ook =
spraak te hebben gehouden m et;to
'w at;zie ook touching;he eannot be brought (to come, get) intto) him (gemeenz.j,hijhaaltnietbijhem
with, voeling kri
jgen (in aanraking
komen) met;to bring into eloser (in, in; wat betreft, for); the
with, in nauwer aanraking brengen
question -esyou nearly (eloselz),de
zaak raakt u ten nauwste; it -es
met;to4etintto)- with,ook:zichin
verbinding stellen met; to keep
rough,hetvoeltruw aan;a Saturday
m orning trading may - 5000, deom (elosely) in - with, (voortdurend)
voeling houden met; to keep in zet op Zaterdagm orgen haalt som s
with the m arket, zich op de hoogte
de 5000;- bottom, (vasten) grond
houden van de m arkt;to plaee in voelen;Ljig.jhetlaagste puntbereiwith,incontact(relatie)brengenmet;
ken (v. prijzen? markt enz.); he
to be out of - with, geen voeling
eannot- theeapital,hijkan nietaan
het kapitaal kom en; - the spot,den
(meer) hebben met;to get out of with,het contact verliezen m et;solt
vinger op de zere plek leggen;ook:
to the-,zachtop hetgevoel;toputto
ad rem (raak)zijn;- a subjeet,ziehe -.,op de proefstellen;within - of,
(uplon; zie ook ground lca),health, t
binnen het bereik van.
m argin znw.,wind lc1),e.a.
e,aan te raken,enz.,zie touch
aa)verbind.,- at,aandoen,-lopen (v. touehabl
haven); - off, vluchtig schetsen; tz1);voel-,tastbaar.
hiness, lichtgeraaktheid, enz., zie
precies treffen (weergeven); - on, toue
touchy.
aanroeren (v.onderwerp);stoten op
(ondiepteenz.);another point whieh touehing adJ'.,roerend, treffend; voorz.
I will- on briefly is ..., een ander
(zeld-, veroud.j, aangaande, betrefpunt dat ik kortwilaanroeren is...;
fende (
ook:as -).
hy, lichtgeraakt'
, (teerlgevoelig;
- oneon a raw (tender) spot(on the toue
teer, delicaat.
raw),iemandinzijnzeertasten;-up,
, hardnekkig (v.
opknappen,op-,bijwerken,-verven tough? taai; kleverig'
strild);onverzettelijk, onmeegaand;
enz.,retoucheren; (gemeenz.j opfrisstevig (v.bries);- job (proposition,
sen (v.iemandsgeheugen);to givea
thlng a --up, het w at opknappen
pieee ofwork),lastig karwei.
enz.
;,
-aan
zie x.On.
toughen,taaiter)maken (worden).
upon,
à,)
znw.
raking,
betastinq'
,voeling, toughhh,ietwat taai.
contact; tikje zweem t
ple), iets; toughness, taaiheid,enz.,zie tough.
toets,(waarlmerk,gehalte;(penseell- to> I znw., (rondlreis,toer,(rondlstreek;the e10th hasa fine -,de stof
tocht;to makethe - of,een (rondleis m aken door;- of inspection, invoeltzacht
.a
an;tobeno- to t-4zzzdr.l, r
speetion -, inspectiereis'
, zie ook
niet halen bij;to establish (find) -,
voeling (contact)krijgen (met,with); business #)en round c,); çpfc., een
to keep - with, voeling houden m et,
(rondlreis maken,be-,afreizen,een
(rondlreis maken door Look'
. zie ook b?j;to lose - with,hetcontact verllezen m et; to stand the -,
through);-ing-ear,reisauto,touringde proef doorstaan;zie ook finishing
Car.
en nearc,
);--and-go (gemeenz.),adj., tour II, - de foree,tour de force.
vluchtig, oppervlakkig; yewaagd; tourism , toerism e.
hachelijk;znw.,hachelijkesltuatie;it touzist, toerist; - ageney (offiee),
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traee
tor malinte)
signalbox;- m an (operator)(
ta4zzzdr.l - bureau, reisbureau; dz
nd
r.),
zie signal man; ww., zich hoog vertieket,rondreisbiljet;-tra/iw vreemheffen, hoog uitsteken (boven,
delinqenverkeer.
tourmahnte),toermalijn (siersteen).
above) Look jig.j; -inw torenhoog;
tout Lgemeenz.) œœ., klanten lokken
(hoog)verheven.
(werven);- 1or orders,bestellingen towinw - eompany, sleepbootm aatzientekrijgen (doorerpersoonlijk op
schappij;- hawser,sleeptros;- line,
path, rope, zie tow 11; - vessel,
uit te gaan); znw., (het) klanten
lokken (werven); klantenlokker; sleepboot.
(hotel) -, hotelknecht (aan boot, town
d znœ.,stad;fooktLonden;in -,in
station).
es.;outol(awayfrom)-,uitdes.;
tow 1:,10t
we
rk (vezelsv.vlasenz.),hede; in (of)thls-,hierterstede,teonzent,
h, paklinnen; linen, werk-,
alhier; to return to -, naar de s.
paklinnen; - yarn, werkgaren.
terugkeren; adJ'
., stads...,stedelijk,

tow 11œœ.,slepen,op sleeptouw nem en,
boegseren; - down the river, de

gem eente...;- clearing system ,stadsgiro; - elerk, gemeentesecretaris;

rivier afslepen; - in (into port),

--clerk's offiee, (q.lsecretarie; eounciltlorlyg.raadtslld);-customers,
stadscliëntèle; - delivery, s.sbestelling (post); - dweller, s.sbewoner,
stedeling; - hall, s.-, raadhuis; house,huisindes.Ltegenoverlbuitenhuis);ook= -hall;-main,gemeentewaterleiding;- plan,uitbreldingsplan
(v.stad); - post,s.spost; - rates,
stedelijke belasting,gemeentelasten'
,
-sfolk,zie xspeople;-ship (Azrzdr.),
district, kanton; -sm an, stedeling;
s.genoot;-speople.stedelinyen;s.genoten; - traveller, s.sreizlger; -wardts),s.waarts.
towy,

binnenslepen; - ofl, afslepen; - a
ship off a sand bank, een schip van
een zandbank afslepen'
,znw., (het)

slepen; gesleeptte) schip (schepen);
sleeptouw;tohave(take)in -,op s.touw hebben (nemen) (ook jig.j;
boat,s.boot;- ear tdrn.
er.l,aanhangwag
en;
-t
i
ng)
l
i
ne
,
s
.
t
o
uw;jaaglijn;
ting) net,s.net;-ting) path,Jaagpad; -ting) ropw s.touw; zie ook
towing.
towa
ge,(het)slepen;sleeploon;theship
has had to take - assistanee, het
schip heeftzich m oeten laten slepen;
eontract? sleepcontract.

towa
rds, (mznder gebruikell
jkj toward,
naar ...toe,in derichting van;tegen;
tegenover,jegens;omtrent;voor;his
attitude - ...,zijn houding tegenover
(ten opzichte van)...;- the closeol
the year (end ol the month),tegen
heteindevanhetjaar (de maand);a
fund - the expenses o1,een fonds ter
tegemoetkom ing in de kosten van;
anything yolt ean do - m aking this
possible willbe greatly appreeiated,al

hetgeenu kuntdoen om ditmogelijk
temaken zalop hogen prijs worden
gesteld;zieook contribute,help ca),
Pay towards.
towe
l,handdoek;roller(jaek) -,h.op
rol; - hook, h.haak; - horse, rack,
r
ail.h.rek;- roller,h.rol;fcw?.,(zich)
afdrogen ; -ling, h.enstof.
tower 1,sleper,boegseerder.

towerHznœ.,tniet-spitse)toren;burcht;
(/fg.) (vaste) burcht; ta4zzzdr.l, zie
E ngels H andelswoordenboek

werkachtig.
toxiw vergiftig;vergiftigings....

t
oxieant adj-, vergiftig;znw.,vergift.
toxin, toxine:giftstof.
toy znw., (stuk) speelgoed; kinder.-.;
miniatuur...; (/fg.) prul, beuzelarij;
(
/ïg.) speelbal,-pop; -s, speelgoed;
-eupboard,s.goedkast;-shop,s.goedwinkel; - tea-set, kinderserviesje'
,
fcf
,
f7.,spelen,beuzelen (met,with).
traeeIznw.,(voetlspoor;schets,tracé,
lijn;spoorttje),ietsje;to leave its-s
on,zi
jnsporennalaten op;itcontains
-s of soda, het bevat s.n soda; to
exhibit-so1,s.n vertonen van (/ïg.);
ww.,na-,opsporen Look:- out),volgen, nagaan; ontwerpen, scietsen,
traceren fook.
.- out);afbakenen (v.
weg en/fg.;ookl- out);overtrekken,
calqueren (ook: - over); zie ook
tracing;- thecause(errors),de oorzaak (fouten) opsporen; a steady
expansion ean be -d in the whole of
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trade
'
the district,er valt een voortdllrende
J
aagpad'
)
tramweg, SPOoruitbreiding te constateren in het
baan.
gehelegebied;- briefly thehistory of trackage,(
het)trekken(slepen);ta4/z?t
?r.l

thecompany(downtotheyear1900),
(de) spoorlijnen, spoorwegnet;
in het kort de geschiedenis der
(spoorlwegmateriaal.
t
r
ae
kless,ongebaand,-betreden;spoormaatschappij nagaan (tot het jaar
1900);we cannot- anyletterofthat
loos;zonderspoor (rails).
date,wijkunnen geen briefvan dien traet,uitgestrektheid (gronds),streek;
datum vinden;we eannot - having
- of landt stuk land; - of tim e
received your reply to ...,voorzover
Lveroud.j,tljdperk.
wijkunnen nagaan,hebben wijgeen tractability,handelbaar-,volgzaamheid.
antwoord van u ontvangen op...;this traetable, handelbaar, volgzaam , m eealliance -sback to the tim e when ...,

gaand.

dit verbond gaatterug totden tijd, traetate,verhandeling.
dat...;- rumoursto their source, den traeti
on, (het) (voortltrekken'tractie;
oorsprong van geruchten opsporen.
trekkracht (ookl - power); ''Traetionss', gewone aandelen Brazilian
traee Il, streng (v.paard);in the -s
Traction Light and Power Co.; -s,
(/fg.),te midden van zijn arbeid;zie
ook kick over.
ooklspoor-, tramwegwaarden; - entraeeable, na te gaan,enz.,zie trace l
gine,locom obiel.
(,<7fV.' naspeurbaar; - to, terug te
traetive, trek...'
, - power, t.kracht.
brengen tot.
traetor, tractor, m otorwagen; ook
traceless, spoorloos, zonder spoor.
traction engine,
traeer,opspoorder,enz.,zietracel çf
zf
,
c.; trade c1) znw.
, (kooplhandel;beroep,
(.
4zp,
er.) (navraaglcirculaire; calvak, am bacht, handwerk, bedrijf,
queerpen; treknaald.
nering,branche;zaken'
,om zet,debiet'
,
traehyte, trachiet.
(ruillgoederen; scheepvaartverkeer
naar of van een land, vaart;our -,
traeing, calque (overtrektekening),
ook:onze klanten'
,the -, de handel
schets;omtrek;- c10th (paper,pen),
calqueerlinnen (papier,-pen).
(handelaren,handelsstand?gezamentraek c)znw.,spoor,voet-,wagenspoor;
lijke h.slieden, h.slieden ln een be-

baan,pad, (bos-,land-lweg;spoorbaan,-lijn.
:route,koers;toeover(up)
one's-s,zljnspooruitwissen;tokeep
- of! volgen, nagaan, in het oog
houden (/fg.v.verloopenz.);tolose-

paalde branche); ookl wederverkopers;the -s, de passaatwinden; and commerce (industry), handelen
bedrijf(nijverheid);- isbad,deh.is

drukken'
,of1the -,hetspoorbijster
(ookjig.);torun off (toIeave,jump)
the - ta4.?zzdr.l:zieraillq);tobe (get)
on one's -, lemand op het s. zijn
(komen);ontheright(wrong)-(jig.),
op het juiste (verkeerde)s.;zie ook
beat(à1);ww.,na-,opsporen,volgen;
slepen,trekken (v.schlp metlijn);in
hets.ri
jden'
,- one's way,zijn weg

to be in -,in den handel(in zaken)
zijn;onlyintelligibletothosein the-,
slechts begrijpelijk voor vakmensen;
eustom of -,zie N custom ; freedom
(liberty) ol -, handelsvrijheid; to

of,uithetOog verliezen'
,to follow in a
person's -s, iem ands voetstappen

slecht;there was no - atall,er ging
niets om ;the - amounted to ..., de
omzet bedroeg...;by -, van beroep;

sell to the - only,alleen aan wederverkopers leveren; the - to, de h.

(vaart) op; zie ook balance c4),
board 110, channel znçf'., minister
zoeken,zich een weg banen;- dowm
1,set up, stock llc,),e.a.
opsporen; - out, opsporen, nagaan. aa)metadJ
rican -,(in)de
'
.,(in)theAme
vaart op Am erika'
, carrying -, goeb)samenst.,- boat,trekschuit'
,- chart
derenvervoer; vrachtvaart'
, eoast(scheepv.),overzeiler;-clearer,baaning -,kustvaart,-handel;eolonial-,
ruimer; - Iayer (a4rzzdr.), zie plate
h.op de koloniën;export -,uitvoerlayer;- road,jaagpad'
,- rope,Jaaglijn; -way, ongebaande weg, pad;
h.;loreign (external) -,buitenlandse

trader
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trading
h.,h. op het buitenland; having a
zie creditor; custom , h.sgebruik,
good -,welbeltlant;itis a very good
(h.
slusance; - cycles, conjunctuur
(e.artikelj, er isveelvraag naar;
(-verloop); - debt, h.sschuld; hom e (domestie,i
depression,ziedepression;- deseripnternal) -,binnenlandse h.;hom e -,ookkkleine vaart;
tion, h.sbenaming; - directory, zie
import -,invoer-h.; international -,
directory;- discount,rabat,korting
wereld-h.;m aritim e -., zee-h.; overaanwederverkopers;-edueation,vakopleiding; - expenses?zie - charges'
,
s
e
at
s
)
(
o
ce
an)
-,
ove
r
z
e
eh.
;
oo
k:
- gui
grote vaart; retail -, klein-, détailld, h.sgilde; - m telligenee, zie
h.;transit -, doorvoer-, transito-h.;
commercialadj.;- journal,vakblad'
,

wholesale -, groot-, enyros-h.; zie
ook fair 11:),free c),shlpping,e.a.
calmetmf
zz.,tobuild up a -,een handel
(klandizie)vormen;to carry on -,h.
drijven (met,op,with);to earry on
a -,een beroep (bedrigf)uitoefenen'
,
no - isearried on in the premises,in
het pand wordt geen bedrijf uitgeoefend;todoa good (an extensive,
alarge) -,goede (grote)zaken doen;
to ïO into in den h.gaan;to learn
a -,een vak leren;to open IIP a neW
-,een nieuwe vaartopenen;they ply

their - in thestreets,zijoefenen hun
beroep op de straat uit;to puta ship
into the Ameriean -,een schip in de
vaartop A.brengen.

bj f
zzfc., handel drijven,handelen (in,
in; met, with; met een land, to);
(fnz.Amer.jhandeldrijven in,ver-

handelen;- the seas,de zeeën bevaixl European waters, in E.
rell'
w ateren Varen ' - off for t4zz?cr.l,
verruilen tegen; - On (upon), mi
sbruik m aken van,speculeren Op;- On

list, prijscourant'
: - mark, h.smerk Lvgl.merchandlse mark);reg-

istered - m ark, gedeponeerd h.smerk; - M arks Act,wet op de h.s-

me
rken (vgl.MerchandiseMarksAct);
name,h.snaam (v.artikel);firmanaa
m ;- paper,zie commercialadj.,
'
price,groothandels-,engrosprijs;reference,h.sreferentie;-register,h.sregister'
,- reportts),zie commercial
adj.; - returns, h.sstatistiekten); risks,bedri
jfsrisico;- route,h.sweg,
route; - sehool,zie schoollca); seeret,fabrieksgeheim ;-sman trz?fl.:
-speople), kleinhandelaar, win-

kelier, neringdoende; ook. handwerksm an'
,m v.ook.
.leveranciers; -s
union,zie'
v union;-swom an,winkelierster neringdoende'
,
tax, be-

dr
c
ial
ijfsad
bej
las
.;ti
-ng'
,- terrn,zie Com m erunion, vakvereniging,
bond,-organisatie;- unionism,vakverenigingswezen, vakbeweging'
, unionist,lid ener vakvereniging,aan-

geslotene (bij vakver.); - union
organization, zie x, union; - usagey
borrowed eapital,h.drijven metgeleend geld;- to Ameriea,varen (h. zie usage; - war,h.soorlog;- value,
drijven)op A.
ziecommercialadj.'
,- wind,passaatwind;zie verder trading.
c) samenst-, aeeeptanee? handels, koopaccept;- agreement,tarlefverdrag; trader, handelaar, handelsm an'
arbelds-, loonverdrag; - allowance,
vaardijschip.
zierw discount;- balanee,zie balance tradi
ngadJ'.,handeldrijvend,handels...;
t
z1)en c4);- barrier,handelsbarrière; znw.,handel,(handelslbedrijf,nering'
,
- bi
ll,h.swissel;- board,arbeidsraad
- aecount, exploitatie-, om zetrekeni
ng;
as
s
o
c
i
at
i
o
n,
h.
s
ve
r
e
ni
gi
ng;
.
(v. bedrijf of bedrijven); eard,
adreskaart '
(v. h.sreiziger);- ehancapital,zieworkingbj;the - class,de
nels, zie channel znw., - eharge,
h.sstand;- com m unity,zie com merrem bours,verrekenbedrag'
,- eharges,
cialadj.;-company,h.maatschappij'
- eoncern, h.szaak, -ondernem ing,
bedrijfs-, algemene onkosten; circles,handels-,vakkringen ;- eoin,
lichaam ;- eountry,h.drijvend land;
-,
negotiepenning; - eom missioner,
firm (house), h.sfirma, -huis; h.
sattaché; -craft, zaken-, beroepsintercourse,interestts), zie commerkennis'
,ook = r
w guild;- eredit,h.scial
los
fs
!d,/'. - line, h.svak, -branche;
crediet'
,bedrijfsvoorschot;- ereditor,
bedrijfsschade'
, - port, h.s-,
-

traditlon
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koopvaardijhavenà - post (station),
factorij,nederzettlng; - results,bedrijfsuitkomsten; - stamp (drzzcr.),
coupon (bijcadeaustelsel); - vessel,
koopvaardijvaartuig.
tradition, traditie,overlevering; (jur.)
terhandstelling.
traitional, traditionary, traditioneel,
overgeleverd, volgens de traditie.

kam

- up); (zich) oefenen (in, in, to);
scholen, africhten, (zich) trainen
(voor,for);leiden (v.planten);zieook
trained en training;znw.,sleep;gevolg,stoet;aanhang;nasleep;aaneenschakeling, reeks;gang,loop; trein,

zie 11;raderwerk;in -.op (aan den)
gang; in good (a lair) -! goed op

gang;to bring in its-,na zlch slepen,
m et zich medebrengen; - ol barges,

traduee, (bellasteren.
sleep (gesleepteschuiten);- olwaves
tradueement, (bellastering.
(radioj,golftrein;- tackle fscheepv.j,
tradueer, lasteraar.
achtertalie;zie ook thought.
tralfic œm., handelen, handel dri
jven trai
n 11 znw., trein; eorridor -, har(in,in); (/fg.)kwanselen;verhandelen;(/fg.)verkwanselen Lookl- away); m onica-, D-trein; exeursion -, pleiz
ier-t.; exyress -, expyestt.);extra
intrigeren (met,with);znw.,(koopl-,zie speclal-;fast -,snel-t.;goods
handel, handels-, ruilverkeer; ver-,goederen-t.,zieook good ca);local
keer,v.swezen,vervoer,vertier;(/fg.)
> locaal-t-; passenger -, personengekwansel; -s (dmcr.), inkomsten
uit vervoer; goods -, goederenvert.;slow (stopping, omnibus, Amer.
voer,-verkeer;heavy -,druk verkeer;
ookl aeeommodation, way) -, boepassenger -, personenvervoer,reizi-

gersverkeer;through (dired)-,doorgaand verkeer;translt -,transito-v.;
open (closed)to -,voorhetv.opengesteld (qesloten),(spoorw.ookt
.(niet)
ln exploltatie;year of - (spoorw.),
exploitatiejaar; - bloek, verkeersopstopping; - eontrol,v.sregeling;m anager, chef van exploitatie

m el-t.; through -, doorgaande t.;
speeial -, extra-t.; to eateh the -,
den t.halen;to change -s,overstappen;to m iss one's -,den t.missen;
to take - to, den t. nemen naar;

by -,per(metden)t.;by11st-,met
den eersten t.,Mer eerste gelegenheid; on the -, zn den t.; - ferry,
spoorpont; - load, t.lading; - m ile,

mijlafstand door t.(n) afgelegd; road (way), hulpspoorweg; -sman
tx4mer.l, zie brakesman; fcf
zz. (gdvolume, om vang van het v.;zie ook
me
e
nz
.
j
,
pe
r
t
.
r
e
i
z
e
n.
trained, geoefend, geschoold,getraind,
island.
ervaren;specially -edto it,erspeciaal
traffieker, ha
nde
ls
ac
ar
Lhe
dir
ka
wl
jl
s tH t)4- voo
z
i
nj
,
hac
ar
.
r opgeleid; -et
l to the use o1,
gunstigen
geoefend in het gebruik van.
tragaeanth,dragantlgom).
trainee, wie wordt opgeleid enz., zie
tragedy, tragedie.
train l fcf<z.;zie ook student.
t
ragietal), tragisch.
training, opleiding; oefening; routine;
tragieom edy, tragi-comedie.

fspoorw.);-rates,verkeers-,vervoertarief; - returns, verkeerscijfers,
-s
tatistiekten); - sign, v.steken; -

tragleomic, tragi-com isch.
trailznw.,sleep,sliert;spoor;sleepnet

to put through a eourse of -, een
opleiding geven,een o.scursus laten

doorlopen;- eollege(school),kweekLook:-net);(zcl#.jig.ufldr.:)to draw
school; - çround, oefenterrein Look
jig.); - ship (vessel),o.sschip.
spoorbl
jster;onthe-,ophets.;ww., trai
n-oil? (walvisltraan; - faetory, t.slepen Ltrans. en intrans.j; achter
elkander aankom en; na-, opsporen,
kokerlj.
het spoor volgen van;- along, zich trait,trek,haal;(
karakterltrek;zet.
voortslepen,voort-,m edeslepen;-ing traitor,verrader (
van,to).
wheel, achter-,sleepwiel.
traitorous,verraderlijk.
trailer,speurhond;aanhangwagenttje); tram I znw.,tramtwagen)fookl- car);
t.rail Lookk - rail); kolenwagen (in
ook = trailing wheel.
train Iœm.,grootbrengen,opleiden Look: mijn);- line,t.lijn;- stop,t.halte;
in its -tna zich slepen;o1fthe -,het

tram
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-way,t.tweg);ww.,trammen,pert.
gaan (vervoeren); per kolenwagen
vervoeren (in mijn).
tram II,inslag;- silk,i.zijde.
trammel znw., (sleeplnet (ook: - net)
Lveroud-j; ellips-,ovaalpasser, stokpasser;(inz./fg.,gew.zzzp.)kluister,
boei, belem mering,rem ; the -s of
offieial routine, de rem der bureau-

transler

lingen (v.genootschag);omzet (fnz.
ter beurze); -s in thxs artiele were
few,er hadden slechts weinig afdoeningen in dit artikel plaats,er ging
slechtsweinig in om ;to elose a -,een

transactie (zaak) afwikkelen; to
eonelude (effect) a -,een t. (zaak)
(aflsluiten (totstandbrengen);eollee
wi
thout -s Lbeurst.t, koffie zonder
zaken.

cratie;ww.(fnz.jfg.),kluisteren,(in
zijn bewegingen)belemmeren;- up, transaetor, verrichter, uitvoerder; onderhandelaar, bem iddelaar.
verwarren (als in een net).
ransatlantie, transatlantisch.
trampww.,trappen (op),stampen (op); t
lopen, sjouwen; (rondlzwerven; op transcend,uitsteken boven,overtreffen,
avontuur varen; afzwerven, -lopen;
te boven gaan,overschrijden.
znw., getrap, gestam p; voetreis, transeendenee,transcendeney,voortreftocht; zw erftocht; zwerver; ook =
felijkheid.
- steam er;on the -, den boer op; transeendent! alles te boven gaand,
freights, vrachten in de wilde
voortreffelljk.
vaart;
service, wilde vaart;
transeontinental, transcontinentaal,
steam er, vrachtzoeker, wi
over het vaste land.
lde (op
avontuurvarende)boot,schip in de trans
eribe, over-,af-,naschrijven, co*@@.
wilde vaart;- tonnage,wilde boten.
Pleren.
tram ple çfzçc.,trappen,treden,stam pen transeriber, over-,afschri
jver,copiist.
.
(OP, upon, @n); - (uPon, on),ver- transeript, afschrift, transcript; ook.
trappen,vertreden,m et voeten tregrosse (v.vonnis).
den
(ook /fg.; ookl - under foot, transeription,overschrijving,transcriptie; transcript.
do
wn)
;znw.,getraptpel),gestamp.
trank, (langwerpig stuk) handschoen- transfer c) f
cf
zz., overdragen,-maken,
leder.
s
c
hr
i
j
ve
n,
boeken (van,op from,
tranquil, rustig,kalm ,stil.
to); transfereren;gireren;overbrent
ranquillity,rusttigheid),kalmte.
gen,over-,verplaatsen (van,naar.
tranquillization, bedaring, enz., zie
from,to);ove
' rladen (pertrein);overtranquillize.
drukken,decalqueren; (fnz.Xzzzcr.l
overstappen; - property, bezit overtranquillize,tot bedaren brengen (kodragen,-m aken;- lrom the aceount,
men),kalmeren,bedarenk
transad, verrichten, afdoen, '
-sluiten,
van derekening afschrijven;- tothe
tot stand brengen, verhandelen;
aceountof,overschrijven oprekening
zaken doen, onderhandelen (met)
van;- one'sbusiness(from A.)to B.,
with);(zcf#.)transigeren;-business,
zijn zaak (van A.)naarB.overbrenzaken doen, transacties afsluiten;
gen (verplaatsen);to be -redto,ookl
(y'
ur.)daden van koophandelverrichovergaan in handen van;znw.,overten;- a business,een zaak afsluiten;
dracht,-making,-schrijving,-boeking,
the business (matters) -d, ookk het
transfer; overdracht, transport,cesverhandelde (f4 verg.);and to - the
sie; (telegr.) remise;giro;transport
or
dinary (any other ordinary)
(inboeken);overbrenging,over-,verbusiness of the Com pany,en hetgeen
plaatsing; överlading (per trein);
verder ter tafel kom t; - banking
overdruk, calque; ook = - ticket;
business, zich m et bankzaken be(deed of) -,zie- deed;telegràphie
lasten; zie ook proceeding.
(cable) > zie telegraphic; zie ook
transadion,verrichting,enz.,zietranscertification en delivery b).
act; afwikkeling; zaak, transactie b) samenst.
, -roac
eount, girorekening;
- bank, gi
bank; - book, zie 'w
Look: business -), affaire; (jur.)
dading,com promis;m v.0//
ç:handeregister; - eertmcatw bewl
js van

transferability
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transit

overdl
zacht (v. aalldelen); - days, transformer,vervormer;(c/ccfr.)transform ator; - oil, t.olie.
dagen waarop overschrijving kan
plaatsvinden van fondsen genoteerd transfuse, overgieten,-storten ; - into,
in deregistersder''Bank ofEngland'';
ook (jig.j:ingieten,-prenten;- with,
- deed, acte van over
dracht; - fee,
doordringen van.
t
r
a
nsfusion, overgieting, -storting;
overschrijvingsrecht,kostenvanoverd'
racht, transportkosten; - form ,
transfusie.
overschrijvingsformulier;-ixtk,over- transgress, overtreden, schenden; een
drukinkt; - order, overdrachtsorder
overtreding begaan.
,
(v. opgeslagen goederen); paper, transgression, overtreding, schending'
overdruk-,decalqueerpapier;-papers,
zie ook law J,
1).
verkochtefondsenwelkenognietzijn transgressor, overtreder.
overgeschreven;- pieture,overdruk-, tranship (
bl
j ajbreking: trans-ship),
överladen, -schepen, op een ander
calqueer-,aftrekplaatje;-priee(rate)
schip doen overgaan.
(of the day), dagkoers; - register,
register van overdrachten (v. aan- transhipment (bQ' ajbreking: transdelen); stamp, overdrachtszegel;
shipment), 6verlading, -scheping;
- stam p duty, overdrachtsbelasovezgang op een ander schip;eost of
-,- eharges,kosten van overlading;
ting (bij effecten); - system, giro
bond note,aangifte tOt doorvoer
(
ve
r
ke
e
r,
s
t
e
l
s
e
l
)
,
z
i
e
o
o
k
po
s
t
a
l
;
ticket, biljet van overschrijving; van transitogoederen (totverkrijging
overstapkaartje.
van t.paspoort); bond warrant,

transferability,overdraagbaarheid,enz.,
consent totdoorvoervan t.goederen;
Zte transferable.
delivery order, t.paspoort.
transferable, overdraagbaar, enz., zie transienee,transiency,kortstondigheid,

transfer tz) f
zzm.'
,ooklverhandelbaar
vergankelijkheid,voorbijgaandeaard.
(v. cheque enz.); not -, niet voor transient, voorbijgaand, kortstondig,
overdracht vatbaar,persoonlijk;zie
vergankelijk;(inz.Amer.jdöörtrekook delivery bj.
kend;- eurrent (dlccfr.),overgangstransferee, aan wien wordt overgedrastroom .
gen; cessionaris;geconsigneerde (op transire, gelei
biljet.
connoss.j;verkrijger (v.aandelen op transit c,
) doorgang -tocht; doorvoer,
transito;vervoer,transport'
:verkeer;
naam);giraat;the - eompany, de
maatschappij aan welke de overduring (in,whilstin) -,tildens het
transport,gedurende het vervoer;in
dracht plaats heeft (gehad).
transferenee,overbrenging;overdracht.
-,intransito;iq(eourseof)-,ondertransferor,wie overdraagt,overdrager;
weg (v.goederen);goods in -,ziecedent;girant.
goods; to be lost (delayed) in -,
transferrer, overdrager.
onderwegverloren geraken (opgehoutransfix, doorbören,-steken.
denworden);topassin -,in doorvoer
transfixion, doorböring,-steking.
transform,vervorm en,van gedaante of

passeren,transiteren;the goods took
three weeksin -,de goederen bleven
drie weken onderw eg; zie ook stopPaV0'

vorm (doen) veranderen, herscheppen,(doen)veranderen,omzetten(in,
into); transformeren Look electr.j; b)samenst.,- B/L,ziebilllca);-eharges
(fcfsà.)herleiden.
(eost),transitokosten;vervoer-,transtranslormable, vervormbaar, enZ.,ZLd
portkosten; - dues (duty, duties),
transform .
transformation, vervorm ing, enz., zie
transform ; transform atie.
transformative, vervorm end, enz., zie
transform .

doorvoer-,transitorechten'
, - goods,
d.-, t.-, doorgaande goederen; eash

transformator (zc!#.), zie transformer
Lelectr.j.

gunning'
, - port, d.-, t.haven; shed,t.loods,opslagloods voor t.goe-

(seeurities,wages)in - insuranee,zie
messenger insurance'
, - pass (list,
bill),doorvoerlijst; - permit, d.ver-

transition
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transport
trade, d.-, t.handel;
transm issive, overbrengend, enz., zie
transmit.
traffie (movement),t.verkeer.
mit,overbrengen,-zenden,-seinen,
transition, overgang (van, tot,from, trans
- handi
gen;doorzenden,-seinen;overto);(periodof) -,zie'
w period;phase
of -,overgangsphase'
,state of -,o.sdragen (op,to);overleveren;jtechn.)
toestand'
, - period, o.speriode; overbrengen (v. kracht, warmte,
stage, o.sstadium .
stroom enz.); doorlaten (v. licht),
transitional, overgangs....
geleiden, voortplanten; doen overtransitionary, overgangs...; - m easure,
slaan (v.brand);-ted light,doorvalo.smaatregel; - regulations, overlend licht; (wireless) -ting station,
gangs-1transitoirebepalingen.
zendstation.
transitonness, zie translence.
transmitter, overbrenyer, enz., zie
transitory, zie transient.
transmit'
, (telegr.) selngever;(wire-

transitu? doorvoer... (ze!#.); in zie
translt c);zie ook stoppage.
translatable,vertaalbaar.
translate, overzetten, vertalen (in,
into); omzetten (in, into); in gewoon schrift overbrengen (v. telegram);doorseinen (v.telegr.);- as,
opvatten (uitleggen)als;- well,zich

less) -,zender.

transm utability? verander-, verwissel-,
om zetbaarheld.
transm utable,verander-,verwissel-,om -

zetbaar (in,into).
ling,omzetting (in,into).
transm ute!veranderen,verwisselen,om goedlaten vertalen; fee 1or translatzetten (ln,into).
inw vertaalloon; - one's thoughts transnormal(
zc!#.),bovenhetnormale,
buitengewoon.
i
nt
o
de
e
ds
(
ae
t
i
ons
)
,
z
i
j
n
ge
da
c
ht
en
in daden onazetten.
transom ,dwarsbalk,-hout,bovendrem translation,overzetting,enz.,zie transpel;Lscheepv)worp!kalf.
late;vertaling'
,literal(verbal;exad. transpareney, doorschljnendheid, enz.,
zie transparent;transparant.
true; eomrect) -, letterlijke (nauwkeurige'
,juiste)v.;rightof-,vertaal- transparent,doorschijnend,doorzichtig
recht; - departm ent, v.afdeling; Look jig-j,helder Look v.stijl); (/fg.
work, v.werk.
ookjopen,oprecht.
translational, vertalings-.-, vertaal...; transpieree, doorstéken,-boren.
transpiration, uitwaseming, enZ., Zte
Ltechn.joverbrengings....
transpire.
translator,vertaler,translateur;Ltelegr.j
translator, doorseinapparaat; sworn
-,beëdigd translateur.

transm utation, verandering, verwisse-

transpire, uitwasemen, -zweten; uit-

gewasemd (-gezweet) worden, ontsnappen; (/fg.) uitlekken,ruchtbaar
worden;blijken;Ljoutiej en platjgebeuren; in the eourse of this eontransm arine, overzees.
ve
rsation it -d that...,bijditondertrans-M editerranean, over de M iddelhoud bleek,dat...;kindly letusknow
landse Zee (varend enz.).
what -s (gemeenz.j,zie develop.
transm issibility, overdraagbaarheid,
transplant,ver-,overplanten Look jig.j,

translueeney,doorschijnend-,doorzichtigheid.
translucent,doorschijnend,doorzichtig.

enz.,zie transmit.
overbrengen.
transm issible, overdraagbaar,enz., zie transplantable,verplantbaar.
transm it.
transplantation,ver-,overplanting Look
transm ission, overbrenging, enz.: zie
jig.),overbrenging.
transm it; overdracht, transmlssie; trans
planter, verplanter; verplantm achine.
for(onward) - (to),terdoorzending
(aan);theehequehasbeen (got)lost transportfzzfzz.,vervoeren,transporteren,
overbrengen, verplaatsen'
, deportein -,dechequeisonderweg (geduren-

de
de verzending)verloren geraakt;
- of power, krachtoverbrenging; -

gear, transmissie.

ren; (/fg.), -e4 with, in vervoering
(verrukt) van;znw.,vervoer,transport, overbrenging'
, transportm id-
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del(en);f
jig.jvervoering,verrukk-ing;
ook = - ship; duration of -,transportduur;- animal,t.dier;- eharges,
eost of p t.kosten; - facilities, t.gelegenheld,-m iddelen;- insurance,

t.verzekering; - risk, t.risico; serviee, t.dlenst; - ship (vessel),

kaverse

ampas (ook: cane -); (/fg.) prul,
prullenboel,prullerij'
, bocht;onzin,
geklets;ww.,(jong suikerriet)van de
buitenste bladen ontdoen.
trashery,rommel,prullentboel).
trashiness,prullterllg-,lorrigheid.
trashy,prullterlig,lorrig.

t.schip; - worker, t.arbelder.
trass, tras; - layer, t.raam ; mill,
transportabillty, vervoer,transporteer-,
t.molen.
verplaatsbaarheid.
travel ww-, reizen; gaan; zich voorttransportable, vervoer-, transporteer-,
planten (v.licht,geluid enz.);àich
verplaatsbaar.
(voortlbewegen (langs,in,along,in),
transportation,vervoer,transport,ovem
op en neer (heen en weer) gaan (v.
brenging;transportwezen;deportatie.
zuiger enz.);af-,be-,doorrelzen;aftransporter, vervoerder; transportinl
egge
n (v.afstand);zieooktravelling;
-l
richting.
ed,bereisd;reis ...;zwerf...; - 1or
transposal, zie transposition.
a
fi
rm re(i
n
a e-ommod
ity),VOOr een
transpose,verplaatsen,verschikken,om ve
der(i
ze
en;
ve
r,r.;- on,door-,
f
irrma
nie
n ar
tioke
l)

zetten (ookv.getallen,woorden,zinnen); (f
zzïs/t.) overbrengen; Lboekb.j

verkeerd innaaien.
transposition, verplaatsing, om zetting,
enz., zie transpose.

gaan over (v.
he
t oog), doorlöpen (v. d. geest);
- t
hrough, door-, afreizen; zie ook
record bz);znw.,het reizen; (techn.)
beweging,slag (v. zuiger enz.); -s,
reizen;reisbeschrijving,-verhaal; ageney (bureau),r.bureau; --soiled
(-stained),vuilvan de reis;--worn,

trans-shiptment),zietranshiptment).
transudation,doorsi
jpeling,-zweting.
transude,doorsijpelen,doorzweten;sijverreisd.
pelen (zweten)door.
transversalc#j., dwarstlopend); znw., traveller,reiziger;loopkraan,-kat e.d.-,
dwarslijn,transversaal..
(eommereial) -, (handelslreizigerq
transverse,dwars,transversaal;- lines,
on eommission (on the eommission
dwarslijnen; - section, d.doorsnede. hasis)! provisie-r.; -s' Aid Society,
trap I znw., val fook jig.j, (vallstrik, V erenlging tot Bevordering van het
Vreem delingenverkeer; -s' book,
voetangel;strikvraag;klep,valdeur,
vreem delingenboek;-'s eheque,reisluik;stankafsluiting (v.riool enz.);
cheque;-'sletter ol eredit,r,credietkarretje;to fall(walk)intothe -,in
brief; -s' samples,zie travelling.
de va1lopen;to lay (set) -s for a
person,iem and strikken spannen;to travel
ling, reizend, reis...; (techn.j 1opend, verplaatsbaar; zie ook crane
be
up
t
o
(
ge
me
e
n
z.
j
,
e
r
ni
et
i
nl
ope
n
;
- door
, valdeur, luik; - valve, valznœ.; - allowance, reistoelage, vera
goeding van r.kosten; - bag, r.tas;
klep;ww.,vangen fookfig.),in deval
- companion, r.genoot; - dress,
laten lopen;vallen zetten;van klep(dameslr.costuum ; - expenses, r.pe
h
n
e
nz
.
vo
or
z
i
e
n;
L
t
e
c
h
n.
j
t
e
genouden,afsluiten.
kosten; - and hotel expenses, r.- en
trap II,trap(ladder).
verblijfkosten; zie ook voucher; gulde! r.gids; - postalservlee, treintrap 111,-s,spullen;topaekupone's-s,
postdlenst; - requisites, r.
benodigdzljn boeltjebijelkaarpakken;zieook
trappings.
heden; - rup r.deken; - salesman
trapezium, zie trapezoid.
tdrzzer.l,(handelslreiziger;-samples,
r.m onsters; - seaeon, r.seizoen; trapezoid, trapezoïde (onregelmatige
suit,r.costuum ; - trunk, r.koffer.
vierhoek).
trappings, schabrak;opschik,tooi.
traversable, te doortrekken, enz., zie
trappy (gemeenz.),verraderlijk,volvaltraverse ww.
strlkken.
traverse adj., dwars...; - sailing
trash znm., uitschot, afval; snoeisel'
,
(scheepv.),koppelkoers;znw., door-,

traverser
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overtocht; doorgang; dwarsbalk,

treatm ent

stand tussen (rijwiellpedalen;-mill,
tredmolen Look jig.j;- wheel,tred-,
traprad.
treadleznw.,trapper(v.rijwielofnaai,
machine);- maehinw trapm achine'

hout, -stang, -stuk, -lijn, -gang;
(œf:à.) transversaal;(jur.) exceptie;
(
veroud-j tegens
poed,wede
rwaardigheid, traverse'
, ook = '
w sailing;
, trappen.
table (:cA.), bestekbrief; ook = treœœ.
ason,verraad.
traverser;œf
zz.,dwars Overgaan,OVePsteken,doortrekken, lopen,-kruisen, treasonable,treasonous,verraderli
jk.
snijden1 traverseren; dwarsbom en, tre-asureznœ.,schatLookjig.j,schatten;
house, schatkamer (ook jig.j; tegenwerken;(jur:)exceptiesopwerpen (tegen);grondlg(van allekanten)
trove (jur.),gevonden schat,vondst;
WW.,Vergaren,Verzam elen,beWaren
bezien (v.onderwerp);draaien;traversingtable(platform)?zietraverser. al
s een schat (ook /ïg.;ookl - up);
traverser (spoorw.j,draalschijf.
(highly),hoogschatten.
travertinte), travertine (kalktufsteen- treasurer, penningmeester; schatm eesformatie).
ter,thesaurieribetaalmeesteritdmcr.)
-

-

travesty œœ., travesteren, parodiëren;
znw., travestie, caricatuur, parodie.

trawlznw.,treil,sleepnet (ook:- net);
(Xzzzdr.)zetlijn (ook:- line);- boat,
treiler;f
JJf
zz.,slepen (v.sleepnet);treilen,meteensleepnetvissen (vangen).
trawler,treiler (visser of boot).
tray, (presenteer-,dien-lblad,blaadje,
baktle),schotel;bak(inkoffer);baanruimer;(techn.j(platte metalen)bak
(metschuine wanden).
treaeherous, verraderlijk Look jig.j;
trouweloos.
treaehery, verraad;trouweloosheid.

trreeae
aelliene
,ssstr
(ookcht
/Y.
),.stroperigheid
,o
so
tp
roopa
lg-

hoofdbeam bte belast met de leiding
derfinanciële zaken;the -#saeeounts,
rekening en verantwoording van den
penningm eester.
treasurership, penningm eesterschap,
enz.,zie treasurer.
treasury, schatkist; schatkamer'
, thesaurie; :
/ Ministerie van Financiën
(fn Eng.);Lords(Commissioners) of
the -,zie - Board;FirstLord of the

-, hoofd van de ow Board (gew.de
Eerste Minister); - bill, schatkistbiljet,-wissel;- Board,de5(soms7)
aan het hoofd der Eng. financiën
staande personen; - bond,zie ex-

chequerbond;-Department(Xmcr.),
Look jig.j.
Ministerievan Financiën (fn Amer.j;
- notes, zie currency notes;- wartreaely,stroopachtig,stroperig(ookjig.j.
tread fcfc., treden,trappen,lopen; berant, schatkist-, rijksbetalingsmandaat.
treden, lopen over (door), begaan,
bewandelen Look jig.); treden (v. treat f
'
cf
zz., behandelen (v. persoon of
druiven);- warily (lightly),omzichzaken,onderwerp enz.),omgaan met
tig (behoedzaam)te werk gaan;- a
(publiek enz.);onderhandelen (met,
perilous path,een gevaarlijk pad be- with); onthalen (op, to);- a perwandelen;-down,neer-,vertrappen;
son fairly, iemand billijk behandyin a person's (footlsteps,iemands
len;- as,b.(beschouwen)als;- In
voetstappen (voetspoor) drukken;
detail,in bijzonderheden b.;-theoil
- on, trappen op; vertrappen;
- on the heelsof,op de hielen volgen,

with sulphurie acid, de olie m et
zwavelzuurb.@
,acid -ed oil,m et zuur

behandeldeolie;-for,(geneeskundig)
onmiddellijkkomenna(ookjig.);-on
thin iee, zich op glad ijs bewegen; b.wegens;- of,handelen over (een
onderwerp);prineipalsonly -edwith,
- on aperson'stoes(/ïg.),iemand op
de tenen trappen;- out,uittrappen;
geen aanbiedingen van tussenperson;znw., onthaal;genot.
dempen (v.opstand enz.); - under trene
atable,behandeld kunnendeworden.
foot,vertrappen,metvoeten treden;
zie ook delicate en neck;znw.,tred, treati
se,verhandeling (Over,on).
stap,schrede;trede,sport;zool;glij- treatment,behandeling (v.personen Of
vlak (v.wiel);loopvlak (v.rail);afzaken;vgl.treatf
zJf
,
fz.l;fair-,billijke

treaty
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trial
b.; m edical -, geneeskundige b.;
zich uitstrekken (naar, towards);
the way m atters are -ing,de richting
(eourseof)-,b.,kuur;zieook favour
w aarin de zaak zich ontwikkelt; bben wrong c).
'
treaty,verdrag,tractaat,Overeenkom st-,
(towardsthe)south,naarhetZuiden
Versailles -, - of V., verdrag van
lopen; znw.,loop, richting, neiging,
Versailles; to eonelude a -, een
stroming (ook jig.j; verloop (v.
v.sluiten'
:to be in - with, in onmarkt);bocht;downward (upward)

derhandellng zijn met (over, for);

-, daling (stijging), dalende (stijgende)beweging (v.markt,pri
jzen);
- ofaffairs,gang van zaken,verloop,
ontwikkeling'
,zie ook event c) cn
thought.
zienutc);znw.,(het)drievoudige;-s,
zie- nuts;zie ook anthracite en bitu- trepan Lveroud.
),in de vallokken,verminous;f
'
cf
.
c.,(zich)verdrievoudigen. strikken; - into, lokken naar, vertreehom eter, zie hodom eter.
lokken tot; - out of, aftroggelen,
afhandig m aken.
treeznw.,boom;leest(v.schoen,handschoen);geslachtsboom;boom,stang, trespass ww., over verboden terrein
hout,spier;to be up a -,in de knel
gaan;zich aaneen overtreding schuldig m aken;- against,zondigen tegen,
(een lelijk parket) zitten;zie ook
Overtreden'
!- (uplon,wederrechteli
wo
od
c
)
;
ag
at
e
,
boomaga
at
;
nai
l
,
jk
houten nagel; - nursery, boom betreden;(znz.alsbeleejdheidsjormule)
kwekeri
j;fcm.,op deleestzetten;in
misbruik maken van (iemandsgoedhet nauw drijven.
heid, geduld enz.), (te veel) beslag
trellis ZnW.1 tralie-, latwerk (
oo
k:
leggen op (vergen van)(iemandstijd,
work), leilatten; windom tralieplaatsruimte in tijdschrift enz.);
venster çfJfzJ., voorzien Van (
leiden
zie ook preserve znœ.; znw., (het)
zich begeven op verboden terrein;inlangs)tralie-tlat-lwerk.
tremble ww., beven, rillen, sidderen,
breuktmaking)(op,on),overtreding.
trillen (van,with);- at thethought trespasser, overtreder; -s will be
(
tothink)...,rillen bijdegedachte...; proseeuted, verboden toegang.
in the balanee, aan een zijden trestle,schraag,bok,onderstel;schraag-,
draadjehangyn;znw.,beving,rilling, steigerwerk (ook:- work);- bridge,
siddering, trllling.
schraagbrug;- treeLscheepv.),zaling.
trembler (electr.j, verklikker,zoemer, tret (veroud.j,rafactie, goedgewicht.
alarmschel.
triable, te beproeven, onderzoeken,
tremendous,verschrikkelijk,ontzettend, enz-,zie try J,).
geducht; L
gemeenz.j kolossaal, reus- trevet,zie trivet.
triad, triade, drietal,trits.
achtig, ontzaglijk.
triage, triage, zifting, triage: uitschot
tremor,siddering,beving,(tlrilling.
tremulous, sidderend, bevend, (tlril(
v.
kof
f
i
e
bo
ne
n)
.
lend; schroomvallig.
trial c) proef(neming); onderzoek;
treneh f
vf
,
c., (doorlsnijden, groeven; proeftocht, -vlucht; beproeving, begraven,greppels (sloten)graven (in); zoeking; (openbare)behandeling (v.
diep omspitten; - (uplon, yrenzen
rechtszaak),verhoor;to give a thing
(raken) aan,naderen (/ïg.);znbreuk
(person) a -!een (de) proefnemen
maken op (rechten, vrijheid enz.);
(het proberen)metiets (iemand);to
give a fair -, aan een eerlijke p.
- on one'scapital(thereserves),zijn
kapitaal (de reserve) aanspreken; onderwerpen;to grant a new -, een
znw.,greppel,sloot,voor;groef,geul;
zaak naar een rechtscollege terug- plough, diepploeg.
wi
jzen;to make a - (of,with),een
trenehancy,scherpte,enz.,zfctrenchant.
(de)p.nemen (met);to make the -,
trenehant, scherp,sni
jdend (inz.jig.j;
het (eens)proberen;the shiphasrun
beslist, doortastend, krachtig.
her -s,hetschipheeftproefgestoom d,
trendçfzf
,
c.,lopen,neigen,gaan Lookjig.), zie ook - run;to stand (undergo) -'
- port, v.haven; - pow ers,tothet
v. toegetreden staten.
treble adJ
'.,drievoudig,-dubbel;- nuts,

.

triangle
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trier
for,terechtstaan wegens;to stand the
accoordwerk; to pay a - to, hulde

-,dep.doorstaan;by way of -,bij
(lof) betuigen;to lay under -, een
wijze van p.;to bring up (eome on)
schatting opleggen;(jig.jputten uit
for -, voorbrengen (-komen) (v.
(geschriften);- ofrespect,blijk van
achting.
rechtsz.);to commit for -, rechtsingang verlenen tegen,naar de open- tributor,mi
jnwerkerop accoordloon.
bare terechtzitting verwijzen;on -, triee 1,in a -,in een wip (oogwenk).
op p.(p.persoon oj zaakj; bij (na) triee 11 (scheepv.),trijsen,ophijsen en
onderzoek;toput(subjeet)toaan
furteen
her
vastsjorren (gew.: - upï.

verdere p.n nem en m et,
trick znw., streek, list, poets; kunstverder onderzoek onderwerpen;- of
greepzkneep,truc,foelJe;slag,hanstrength, krachtproef, -m eting; zie
digheld; hebbelijkheid, aanwensel
ook PyX An,W.
(van,om, of); (scheepv.)beurt aan
aseent, zie 'w flight;
b)- sabal
mens
t
.
,
het
roer; dirty (mean) -, gemene
ance, proefbalans; to extraet
streek;the -softhetrade,de knepen
- bal
ance, een p.balans
(
Prepare) a
(foefjes)van het vak;to get (learn)
opm aken;- eonsignm ent,p.zending;
the-ofit,denslagervanbeetkrijgen;
p.consignatie; - flight, p.vlucht; to play (put)a - (uplon aperson,to
ordeh p.bestelling;- pareel,p.partij, serve (play) one a -, iemand een
s spelen;to be up to one's -s,
zend
lng; - pit (shaft), p.schacht, poet
- bor
ing;- run,p.tocht; to make the
iem and doorzien; zie ook up to;
fcfc.,bedriegen,bedotten;verrassen,
-run,p.stomen,zieookc) - sample,
p.m onster; - shipm ent, p.zending;
overrom pelen; streken uithalen'
,op- t
rip, zie mwrlln.
tooien,uitdossen (gdf
zz.: - out,up);
triangle, driehoek, triangel;driepotige
into ...ing, door listverlokken tot;
schraag.
- out of,afhandig m aken.
triangular,driehoekig,triangulair'
,drie- trieker, bedrieger'
,wie iem and poetsen
voudig;- com passes?driebenige passpeelt.
ser; - exchange, wlsselarbitrage in triekery,bedriegeri
j,bedotterij,kunstdrie verschillende valuta's; - file,
gPOPPII.

driekante vijl;-treaty,zietripartite. triekish (zc!#.),zie tricky.
trianyularity, driehoekig-, drievoudig- trickl:f
'
cfc., (doen)druppelen,sijpelen,
held.
vl
oe
i
en;
- down,(af-,neerldruppelen;
triangulate, trianguleren.
in (/fg.), druppelsgewijze bznnentriangulation, triangulatie, driehoekskomen; - out (/fg.),uitlekken'
,meting.
through,doorsijpelen (ookfig.j;znw.,
trias fgeol.j,trias.
gedruppel'
,straaltje,stroompje.
triekster, zie tricker.
triassie (geol.),trias....
triatie stay (scheepv.),hanger.
trieky, bedrieglijk'
,listig,sluw;lastig,
netelig,gewaagd.
tribtollet,doorn (voorhet maken van
trieolette, trieoline, tricoline.
ringen,moeren enz.).
tribulation,ramp-,tegenspoed,beproeving,kom m er.
tribunal, rechtbank; tribunaal; (
/ïg.)
rechterstoel,vierschaar; of appeal,
beroepsinstantie.
tribune, tribune, spreekgestoelte.

trieolour adJ'
., driekleurig'
, znf
zz., driekleur'
, -ed,driekleurig.
trieot: tricot.
trieotzne, tricotine.
trieyele,driewieler'
,- earrier,driewielig

tributaryIadJ'.,schatplichtig'
:(jïg.)bijdragend'
,znf
zz.,schatplichtlge.
tributary *1*1@c#j
,bij...,zij...;- river =
@ .
ZnW ., Zl.)rlvler.
tribute, schatting, tribuut (ookl money); (/fg.)bijdrage'
,huldetbli
jk,
betuiging). lmi
.
)'nlv.l (loon voor)

trident, drietand.

-

transportrijwiel.
tried,beproefd;zie verder try c).
triennial, driejarig'
, driejaarlijks; driejarige plant.
trier,onderzoeker,enz.,zietryc,
);proef;
toetssteen;wat iem ands geduld enz.
op de proef stelt.

trllle
92i
kip
trm e znwn,beuzeling,kleinigheid,baga,
- away (o1
wegknippen,
f
)
?
a
f
,
-schaven, -Sn0e10n ' - i
n? inpa%en,
tel;ook:soort tin;a - too Iong, iets
te lang;a - vague,een beetje vaag; - voegen; - out, tooien, ultdossen; -

to stand (uplon -s, erg letten op
(hechten aan)kleinigheden;thatisa

m ere - to him,datiseen kleinigheid
voor hem ; W/f
5?., beuzelen; futselen,

s
pelen;spelen,spotten (met,with);
zzd ook trlfling;- away,verbeuzelen,
verspillen (v. tijd, geld enz.; aan,
on);he(it)isnotbe -dwith,ervalt
nietmethem (nietmede)tespotten.
trillgr, beuzelaar.
triflm g, beuzelachtig;nietiq, onbeduidend, onbetekenend, gerlng; - expenses, loss, details,ete.,geringte),
onbetekenendte)kosten,verlies,bijzonderheden enz.
triform , drievorm ig.
trlg znw.,remblok;ww.,remm en,vast-

ull, opknappen, -maken, -sieren; wzth lace (lup ete.),metkant (bont
enz.)afzetten;zie ook jacket znw.
c) znw., gesteldheid, toestand, staat;
toe-,uitrusting;tooi,kledij;opschik;
stand derzeilen en m asten;stuw age;
eve
nwichtstoestand (v. schip); to
preserve the even - ofthe vessel,een
gelijkmatige gewichtsyerdeling van
het schip behouden; in (good) -,
(goed)in orde,in goeden staat;goed
gestuwd (getremd); in fighting (/ïg.),strijdvaardig;in sailing -,zeilklaar;op den juisten last;out of -,
niet in orde,in slechten staat;slecht
gestuwd (getremd);to get(put) into
good (proper) -, netjes (in orde)

m aken; zie ook sea trim .
zetten (v.wielen).
trigger,trekker (v.geweer enz.);veer, trim ester, trim ester.
knop, drukker.
trimmer,opmaker(v.hoeden enz.),vgl.
trigon (gzïsà.),driehoek.
trim b);lampenist; (kolenltremmer;
trigonal (œfsà.),driehoekig.
snoeimes,-schaar;(/fg.)schipperaar,
trigonom etry,trigonom etrie,driehoekspolitieke weerhaan; Lgemeenz.j gemeting.
duchte m ededinger; uitbrander, optrihedral,met drie (zijlvlakken.
stopper.
trilateralqdJ'.,driezijdig,trilateraal(ook trimminw garneersel,be-,oplegsel;(/fg.)
V. ver
drag enz.); znw., driezijdige
geschipper; (
gemeenz.) uitbrander;
figuur.
m v.ooà:fournituren;afval,snoeisel,
trilemma, keuze tussen drie (lastige)
snijdsel; -s maker (manufadurer),
zaken.
passem entwerker.
tdlinear,drielijnig,van drie lijnen.
trimness?netheid,enz.,zietrim c).
trilingual, drietallg.
trlne c#/., drievoudig; znw., drietal.
killion,trillioen;(d?ndr.)billioen.
tringle, (gordijnlroede.
trilogy, trilogie.
trinitrotoluene, trinitrotoluol, trinitrotrim c)adj.,nettjes),(keurig)in orde, toluol.
keurig onderhouden; goed passend Trinity House?dienst belast met de
kustverlichtlng, bebakenlng, het
(zittend).
loodswezen.
b) ww-, in o
r
de
br
e
nge
n'
,
ge
l
i
j
k,
bi
j
knippen, -schaven, (
af
l
s
noe
i
en;
be
t
r
i
nket,kleinood,sieraad,snuisterij;houwen; schoonmaken (
v. lamp,
box (ease),bijouteriekistje.
lampekous);nieuwe koolspitsen zet- trinketry,sieraden,bi
jouterieën.
tenln (booglamp);opknappen,netjes trio,trio fook fig.).
m aken;opmaken,garneren (
v*hoe- triode Lradioj.drie-electrodenlamp.
denenz.);stuwen,tremmen (v.kolen, trip œœ.,struikelen Look /fg.;ookL- up;
stortgoederen);in evenwicht liggen
over,over); een misstap doen (ook
(v.schip);deladingenz.zo verdelen, /fg.),een foutbegaan;zich verspreidat hetschip in evenwichtligt;naar
ken; doen struikelen Look jig.;ook:
den wind zetten(v.zeilen,raas);(fig.)
- up);op een fout betrappen fookl
laveren,de huik naar den wind han- up, to eateh -ping); çscheepv.)
gen;zie ook trimm ing;- the balanee
kaaien (v. ra); lichten (v. anker);
(seales)(jig.),hetevenwichtbewaren;
ftechn.j ontkoppelen, uitschakelen;

tripartite
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znw.,struikeling,misstap (ook jig.j, trolley (.zc!#.:trolly)znw.,rolwagçntje,
fout,verspreking;reislje),tochttje); steekwagen, lorrie; trolley, glljconzie ook round c); - eharter, zie
tact(v.electr.tram);-(car)(#mer.),
voyage charter; - ham m er, soort
trolley-, electrisc/e tram; - pole,

sm eehamer.
tripartite, driedelig, -ledig, -voudig; -

treaty (eontract)?verdrag (contract)
tussen drie partljen.
trlpartition,verdeling in drieën.
tripe, (rollpens.
triplane,driedekker (vliegtuig).
tHple adj.,drievoudig,-dubbel,-delig;
ww.,(zich)verdrievoudigen.
triplet, drietal,trio.
triplicateadj.,drievoudig,in drievoud,

trolleystang,-beugel;fcf<z.,op lorries
vervoeren.

trom m el, roterende ertszeef.

troopznfc.,troep,menigte;in-s,in (bij)
troepen;œœ.,zich verzam elen;in t.n
gaan (komen); - in (out), in t.n
binnenkomen (weggaan).
trophy,zegeteken,tropee Look jig.j.
tropie znw.,keerkring'
,the -s, de tropen;adJ'.,zie tropici.
tropieal, tropisch,keerkrings....

ln d. opgem aakt; znw., triplicaat, trot s
f'm., (laten) draven; - eut (/fg.,
drievoud;tertia'
,in* -,in triplo;ww.,
gemeenz.j,geuren met,zijn kunsten
verdrievoudigen, ln drievoud (op)laten tonen;komen aanzetten (op de
raaken.
proppen komen) met; znw., draf;
triplication,verdrievoudiging;drievoud.
gedraaf;ata -,op een (in)draf;to
triplieity, drievoudigheid.
keep oneon the- alIday,iemand den
tripod, drievoet.
gehelen dag in touw houden (laten
tripoli,zie rotten-stone.
draven).
tripper, single -s, zie non-returnable troth,(in) -,voorwaar,in trouwe.
packing.
trouble c)œœ.,last (moeite)veroorzaken,last geven,lastig vallen,storen;
triptique,triptiek (grenskaart).
verontrusten; beangstigen, kw ellen;
lriseettien),verdelen (verdeling)in drie
m oeitedoen;zich bekom m erd m akei;
gelijke delen.
lrisyllabic, drielettergrepig.
(onesell)to ...,moeite doen (de m .
lrlsyllable, drielettergrepig woord.
nemen,zich m.geven)om;wehope
trite, afgezaagd, afgesleten, alledaags;
we are not unduly troublin: you in

platgetreden (jfg.).
lriturate, fijnwrijven, vermalen, vergruizen.
trituration, verm aling, vergruizing.
trium ph znm.,triomf,zeget
praal),overwinning;çf,œ.,zegevieren,triom feren

(over,over).

4riumphal, zegevierend, triom ferend,
triom f...,zege....
lriumphant, zegevierend, triom ferend,

requesting ...,wijhopen,dat wij u
(niet te veelvan u vergen)wanneer
wijverzoeken..;to fish in -d waters,
i
n troebel water vissen; - (onesell)
about, zich bekom meren om , zich
niet al te veel m . veroorzaken

bezorgd maken over; - one's head
about,zich hethoofd breken over;to

be -d(in mind,in one'smind)about,
bezorgd (ongerust) zijn over; - a
person for,iemand lastig vallen om ;
triomfantelijk.
lriumpher, triomphator, overwinnaar.
dwith (about)moneymatters,geldtrivet, treeft,drievoet.
Zorgen hebbende.
trivial,onbeduidend,-betekenend,nie- b4znw.,moeite,last,moeili
jkheid,vertig(v.kosten,bedrag,verlies,schade, legenheid,overlast,ongeriefiverdriet,
zorg, kwelling; verwarring, onrust;
bezwaren,opmerking enz.);(perou#.)
alledaags.
kwaal, ongem ak; beroering,onrust;
triviality, onbeduidendheid, enz., zie
Lml
jnw.jkleinebreuk;toeause(give)
trivial.
-,moeite(last,ongerief)veroorzaken;
lrivialize,totietsonbeduidends m aken.
I apologizeforthe - (1have)eaused
Ariweekly,drieweeks;driewekelijksidrieyou,ik biedu mijnverontschuldiging
aan voor de u veroorzaakte m .; to
maalper week verschijnend (blad).
experience eonsiderable - in ...ing,
troehw (artsenijltablet.

troublesome

true
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grotcnlast(grotem .)ondervindenbij
het..;toraise-,moeili
jkhedenmaken'
,
tosave(one) -,(iemand)m.(belspa-

fscheepv.j kloot;(z4mer.g
b;zie garden
produce;zie tppà free ca); farmer
t-d.?'
zzcrol,ziemarketgardener'
,-Ioad;

-,allemogeli
jkem.doen;the-taken
(
i
n
t
he
ma
t
t
e
r
),degenomen m.;tobe
atthe- to...,toputoneselfto the - of

ruil, (ruillhandel; ruilwaren'
, (gemeenz.j rommel,bocht, (jig.jonzin;

ren;to spare no -, geen m . Ontzien,
zieook spare 11 cn stint ww.;to take

w agonlading; f
cf,
c., in een ''truck'
laden of vervoeren.
,ventenm et;
the-to..(of..ing),zich dem.geven, truck 11fzfzf,c.,ziebarterfcfzz.'
de m .nem en om ;to takeallpossible
(arbeiders)ingoederen betalen'
,znw.,
omgang; gedwongen w inkelnering'
,
- Acts
, wetten tegen de gedwongen winkelnering'
, - shop, winkel
be in -, in verlegenheid (zorgen)
volgens het ''v system '''
2 - system ,
zitten;to getinto -,in v.(moeili
jkstelselvan gedwongen wlnkelnering.
heden)geraken (ook:brengen);to go
to -?zich m .getroosten;toputoneto truekage, vervoer per ''truck''; transing, zich de m .getroosten om ;to

...

-, lemand m. (last) veroorzaken;
without mueh (any) -, zonder veel
(enige)m.;zie ook worth tz); -man,
storingzoeker.
troublesome,lastig,moeilijk (e.zaak oj
persoonj,hinderlijk.
troublous, onrustig, veelbewogen (
v.
tijd),onstuim ig,woelig.
trough,trog,bak;goot,geul;- (ofthe
sea),golfdal.
trounee,afrossen,-straffen Lookjig.j.
trouser (pairof) -s, (lange)broek;zie
ook trousering; - button, b.sknoop;
- strap, sous-pied; - stretcher, b.rekker,-pers.
trousering, broekenstof.

trousseau,uitzet (v.bruid).
trout, foreltlen); - larm, forellenkwekerij.

troutlet, troutling, kleine forel.
trove,zie treasure znw.
trover (
jur.),het vinden en zich toeeigenen van roerend goed;revindicatieproces:proces tOt tel'
ugvordering

(ofschadevergoedingwegensonrechtmatige toeëigening of onthouding)
van roerend goed Lookkaction of -).

trowel znw., troffel; schop, spade; zie
ook 1ay on; f
'
cf
zz., pleisteren, berapen.

troy,- (weight),karaatgewicht,g.voor
edele m etalen en edelgesteenten
(1 pound - = ul
u 373,212 g).
truee: wapenstilstand,bestand;zie ook
tarlff znw.

truek Iznw.,(open)vracht-,goederen-,
transportwagen; (open) goederenwagon;steekwagentje,lorrie,handkar; Onderstel (v. spoorwagen);

portkosten (per ''truck'').
trucker11 lazlrzzcr.l,zietruck farmer.
truekle f
zzf
c., zich slaafs onderwerpen,
kruipen (voor, to); znw-, wieltje,
rolletje.
trueker 1, zie barterer.

truekler, kruiper,kruiperig persoon.
trueulent,woest,wild,grim m ig,wreed.

true c1) c#j.,waar,echt;rechtmatig'
,
(geltrouw (aan, to); recht, zuiver,
juist,werkelijk'
,juist(gelijk)gericht;
zie ook truly;it is - that this is ...;
this @
1.
(
S...J this, it is
I.
*
S...J
enough, this is..., welisw aar; posi-

tively(deeidedly,absolutely)-,beslist
waar;to eom e -,uitkom en,bewaarheid worden;to go -,goed lopen (v.
uurwerk);toprove(to be) -,to turn
outto be -,waar blijken,bewaarheid worden;this(the same)is- of,
thisisequally - of...,dit (hetzelfde)
ge
ldt (kan worden gezegd) van;
- to nat
ure, natuurgetrouw ; - to
one'sprineiples(word,ete.),getrouw
aan
zijn beginselen (woord enz.);
-blue, adJ'
., echt, oprecht, onvervalst; znw., oprecht m an, m an
van beginselen; --born, echt, volbloed; --bred, rasecht; beschaafd.

ca)metznw.,itis a - bill(/fg.),hetis
m aar à1te waar; a - econom y, een
werkelijkebesparing;to arriveata estimate, tot een juiste raming kom en; - horn, echt hoorn; the holder (heir, etc.), de rechtmatige
houder(erfgenaam enz.);toform a judgment, een juist (zuiver) Oordeelvormen;the-time,dejuistetijd;
the - value, de werkelijke (juiste)

trueness
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waarde'
,zieookcopy f
2),discountca),
horizon znw.,translgtion.

bj fcfc., - (up), zuiver haaks maken,
gelijkrichten, in den juisten stand
brengen,Opzuiveren (v.gereedschappen enz-).
trueness (zeld.j,getrouwheid,enz., Zze
true tz1).
truffle, truffel; -d, getruffeerd; - d
sausage, truffelworst.

trust

communaal gesprek, i.e oproep; eom m unication, i.e aanslulting'
, engine (piston), trunkmachine (-zuiger);- linw hoofdlijn (v.spoorweg
enz.); i.e telefoontlijn); --line eall
(eommunieation), zie ,
v call (communication);- maker,kofferm aker;
- road, hoofdweg; - serviee, i.(e)
dienst (verkeer); - steamer, kofferdeks
'chip;- wire,.
hoofddraad;hoofd-

trug,pan;mandtje).

telegraaf-,telefoonlijn.

truly,waarlijk,werkeli
jk,terecht,voor-

kleine baal; breukband'
, (bouwk.)
(daklspant, dakstoel; hangwerk,
draagsteen, console; (scheepv.j rak;

truism ,waarheid als een koe;gem een- trunni
on, (holle)tap.
plaats, banaliteit.
trussznw.,bundel,bos,pak (hooi,stro),
Waar' zuiver, volkomen; zie ook
yO11rS.
trumpz
nw.,troef(kaart);to holdaIlthe
-S, alle troeven in handen hebben

(ook jig.);to turn up -s (gemeenz.),

m eevallen,-lopen,goed uitvallen;to
put one to his -s, iem and dwingen

bridgw vakwerk-, traliebrug'
, roof, vakwerkdak; - tackle, rakketalie; ww., binden, vast-, sam enbinden, -pakken; verankeren, versterken, wapenen.

zijntroevenuittespelen,(jig.)tothet trustc)ZëtW.,vertrouwen;crediet'
,toevertrouwd (beheerd) goed (pand);
uiterstedrijven;-eard,troefkaart;to
play up one's - card (jig.j,troefuittrust;bewind,administratie (v.vermogensenz.);(soms) trustee;the
spelen'
,f
zzûc., (afltroeven;troefuitgoodsin his -,de hem toevertrouwde
spelen (ookjig.;ookl- out);overtroe(doorhem beheerde)goederen;credven (ook jig.j; - up, verzinnen (v.
,
excuus, verhaal enz.); (beurst.) op- itor in -,crediteur-boedelbeheerder'
position of vertrouwenspositie;to
drijven (3r.koersen).
give -, crediet geven (
trumpery znw.,prullen, vodden, rom voor,for);to
mel; onzin; geklets'
, c#j., prullig, hold in -,in bewaring (beheer)hebvoddig,Onbeduidend.
ben,beheren;toput(place,repose)trumpetznw.,trompet;hoorn(v.gramo- in,vertrouwenstellenin;tobuy(give)
(uplon -,op crediet kopen (geven),
phoon enz.),scheepsroeper;trompetgeschal'
,to blow one's own -, zijn
borgen;to take (uplon -, op goed
eigen lof uitbazuinen;ww.,trom petvertrouwen (geloof) aannemen; to
ten;uitbazuinen(ook:-forth,abroad). com m it to one's-, aan iem andshoetrum peter, trom petterg
'uitbazuiner'
,to
be one's own -, zi
ln eigen lof uitbazuinen.

de toevertrouwen, hem in bew aring
geven;- certificates,doorbeleggingstrust uitgegeven certificaten van
aandeel; - com pany, t.kantoor,

truncate ww., (aflknotten, besnoeien,
j voor het beheer van
verminken (ook jig.);c#j.,afgeknot. maatschappi
effecten;
deed, t.acte; (Amer.
truncation, (aflknotting, enz., zie
ookj volm acht; - estate, door
truncate.
trundleznw.,rolletje,wieltje;lantaarn''trusteets)''beheerd goed;- invests (seeurities,stock)?zietrustee;
rad2
.rolwagen(tje);fcf
4'.,(doen)rollen; ment
,
krulen, yèrvoeren.
money
, (aan ''trustee'')in beheer
trunk,stam,tronk;romp (ookjig.);bak, gegeven geld; - officw t.-,adm inistratiekantoor.
platte visbak; (grote,hoge) koffer,
ww., vertrouwen; hopen, geloven;
hutkoffer;(lcc#n.)koker;schacht (v. b)ve
rtrouwen stellen in;toevertrouwen
zuil);hoofdlijn (v.spoor,telegraaf,
(aan,to,Mrith);crediet geven (voor,
telefoon)? hoofdkanaal, -ader;
''Trulzks'' aandelen Grand Trunk
for); - blindly (implicitly), blindeRailway of Canada; - eall, interlings(onvoorwaardelijk)vertrouwen;

trustee
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tube

, waar; gehim (forthat)!Lgemeenz.j,laatdat. tmathful, waarheidlievend'
m aaraan hem over,datishem weltoet
r
ouw
(
v.
be
e
l
t
e
ni
s
)
;
-l
y
, ook:naar
vertrouwd !; -el
l person, vertrouw d
-

waarheid.
persoon;-ing Soon to hearlrom you, truthlulness,waarheidlievendheid,enz.,
...,vertrouwende,spoedigberichtvan
zie truthful.
u te ontvangen,...;- in,vertrouwen try c) f
f
,fc.,proberen,trachten,pogen,
beproeven; beproeven, de proef neop (in),v.stellen in;theamount-ed
out, het bedrag van het op crediet
m en m et; op de p.stellen; toetsen;
verkochte; - to,toevertrouwen aan;
veel vergen van, aanpakken, ver-

zich verlaten (vertrouwen, afgaan)
op;- to memory,op zijn geheugen
vertrouwen (afgaan) (wat betreft,
lor);zieookmercy;- aperson with,

- something to a person, iem and iets
toevertrouwen.
trustee,beheerder,boedelbeheerder,administrateur, ''trustee'' gevolm achtigde,curator,bewindvoerder,execu-

teur;-s,ook:raad vantoezicht;-(in
bankruptcy), + curator (ïn jaill.q,
vgl. receiver; - securities (investm
ents,stoek),fondsen waarin Eng.
''trustees''mogen beleggen,derhalvek
prim a fondsen.
trusteeship,functie van beheerder enz.,
zie trustee;beheer; curatele.
frustful, vertrouwend, goed van vertrouwen.
trustifieation, trustvorming.
trustily,tot een trust m aken.
trustless, niet te vertrouwen; trouweloos.
trustworthiness,betrouwbaarheid,enz.,
zie trustworthy.
trustworthy, be-, vertrouwbaar Vertrouwenswaardig; degel
ijk,solide.

trus
ty,(geltrouw,vertrouwd;Lveroud.)
betrouwbaar, beproefd.
truth,waarheid;w.sliefde,oprechtheid;
nauwkeurigheid;echtheid;the -,the
whole -,and nothing but the -, de
gehele w.en nietsdan dew .;there is

moeien; (gerechtelijk) onderzoeken,
behandelen? verhoren; zuiveren (v.
mçtalen),ultsmelten,koken (v.traan
enz.)Look:-out);zieooktrying;tobe
tried,terechtstaan (wegens,lor, on
a ehargeof);- to get Lgemeenz.:and
get) it finished, proberen het af te
krijgen;-asIwould,wàtikookdeed;
- one's (very) best (one's utmost),
zijn uiterstebestdoen;- one'shand
at, proberen (te),zijn krachten beproeven op;- hard (to...), ergzijn
best doen (om...); - one's fortune
(luek),zijn geluk beproeven;- baek
(to), zie hark back; - lor, streven
naar, trachten te bereiken; dingen
naar;-on,(aanlpassen;- iton (with
aperson)fgemeenz.),zien hoevermen
(met iemand)kan gaan;- out (fnz.
Amer.j,grondigonderzoeken,eeng.e
proef nem en met;zfcook conclusion,
venture c),e.a.;-ing-on room,paskamer;-ting)plane,fineerschaaf;-sail, gaffelzeil; -ting) square, blokhaak;- works,traankokerij.
b)znw.Lgemeenz.j,poging;tohave a (atit),heteensproberen;tohavea for it, p. het te bem achtigen.
trying,moeilijk,lastig,vermoeiend,inspannend; afmattend (v. klimaat);
smartelijk;hachelijk,benard.
tub znw.,tobbe,kuip;ton,vat,vaatje;
kooi,mijnlift;- butter,vaatjesboter'
,
ww.,kuipen,vaten (v.boter enz.);
bekleden (v. mijnschacht); -bing,

(some,acertain amountof)- inthat,
daar schuilt wel enige w .in; to tell
ookk fabricage van vaten enz., m a=
(speak) the dew .spreken;to tell
the -, - to tell, ..., om de w .te
teriaal daarvoor.
nœ.
,bui
,pi
zeggen, ...; beside (wide of) the -, tubez
Lgeme
enz
.jsonde
jp,
koker;binnenband;
rgrondse electrische
(
gehe
e
l
)
be
zi
j
de
n
de
w.
;
t
o
ge
t
(
e
ome
)
at the -, achter de w. kom en; in
spoorweg (oo/
t:- railway);(Xmcr.),
(pdroud.:of a) -,in w.,inderdaad; zie valve Lradio); (eollapsible) -,
out of - Ltechn.j,niet recht(haaks,
(knijpltubeitindiarubber)-,(gummilslang;(pneumatie) -,luchtdrukbuis;
z
ui
ve
r
)
;
t
o
na
t
ur
e
,
nat
uur
ge
trouwheid; zie ook econom y, estabzie ook tubing; - eolours, tubeverf;
lish,plain bj,stretch ww.
- makers (mm), buizenfabrikanten

tuber
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(-fabriek); f
vf
c., van pijpten) enZ.
d
voorzien; in tubet
s)doen.
tuber:knol(v.plant).

tubenferous, knoldragend.
tuberous, knolachtig; k.dragend;
plant, k.gewas.
tubing, buizen, buizenstelt
sel); (stuk)

buis (slang).
tubular,buis-,pijp-,kokervormig,buis
**@)piJ
'p...,koker...,-boiler,vlampijpltetel;- bridge,kokerbrug;- post,zie
pneum atic post; - railway, zie tube

(railway).
tubule buisje pijpje.
tuek znw.plooi,opnaaisel,omslag;overslag,klep;Lscheepv.jgilling'
,-marker,
zfctucker;- net(seine),kleinernet
in zegen; çfzf,f'., omslaan, opnemen,
schorten, stropen (ook: - up); innemen,-leggen,-slaan (ookl-in);op-,
samentrekken; plooien; w eg-, verstoppen (ookl- away);envelopewith
flap -ed in,enveloppe metingeslagen
(nietdichtgeplakten)overslag.
tueker,mechanisme (aan naaimachine)
voor het maken van plooien.
tufa,tuf(steen).
tufaceous,tufsteenachtig,tufsteen....
-

-

tuff,zie tufa.

tuftznw.,bosje,tuiltje,trosje;kwastje'
,
f
'
flfzz.,doorsteken (v.matrassen enz.).
tug f
cf
'
zz.,trekken,rukken (aan; aan,
ook:at);(zich)voortslepen;Lscheepv.j
slepen;- away,wegslepen;- in,naar
binnen slepen'
,(jig.)ermetde haren
bijslepen'
,- out,eruit (naarbuiten)
s
.;znw.,ruk, trek (aan,at);ook =
x
boat;Ihadagreat(hard)-to...,het
waseen heletoerom ...;-ofwar(jig.),
felle strijd,kritiek moment (van den
strijd), krachtproef; - and salvage
company, sleepboot- en bergings-

maatschappij; -boat, sleepboot; -

hire, s.boothuur; - serviee, s.dienst.
tuggage, sleeploon.

tui
tion,onderwijs,onderricht;- (fee),
school-, lesgeld.
tuitional,tuitionary, onderwijs....

tulip, tulp.
tulle znw., tule; adJ'
., tulen.
tumble f
zzfzz.,vallen,buitelen,duikelen,

tuimelen fookjig.),kelderen (v.aandelen; ook: - down; tot, to);inE ngcls H andelswoordenboek

tune
storten; gooien; onderstf
elboven
, in de war
gooien, doen tuimelen'
brengen,verfomfaaien'
,- down, omtuim elen, (
doen) ineenstorten, on-

dersttelboven gooien; - in, binnenvallen,naar binnen tuim elen;instorten; naar binnen gooien; (bouwk.)

invoegen,-zetten; - off,er aftuim elen;- on a person,iem and tegen het

lijf logen;- out, er uittuimelen'
,er
uitgoolen; - over, om vertuim elen;
om vergooien;znw.,buiteling,tuim eling,val;warboel;things are allin a

-,allesligtOverhoop;-down (adJ'.),

bouwvallig,vervallen.
tumbler,tum bler,bekerglas.
tumbrel,tum bril,kip-,stort-,m estkar.

tumefy,(doen)(Op)zwellen (ook/fg:).
tumeseence, (Oplzwelling, gezwollenheid (ook jig.j.
tumescent,(Oplzwellend,gezwollen (ook
/Q.).
tumidtity),gezwollentheid)(ookjig.j.

tum ult,tumult,opschudding,beroering,
oproer; rum oer,lawaai.
tum ultuary,oproerig,ongedisciplineerd.
tum ultuous, woelig, onstuimig, verward;oproerig.

tun znw.,ton,(grpot)vat (voor natte
waren).
,ook:maatvoornattewaren;
gistkuip'
,f
zzf
zz.,in tontnen)ofvatten)
doen,vaten Lookl - up).
tuna (-zlpzcr.),zie tunny.
tune znw., melodie, wijs; harmonie;
stemming,gestemdheid;(radiojresonantie; to change one's -, to sing
another-,een anderen toon aanslaan,
uit een ander vaatje tappen;in -,

zuiver gestemd'
,(/fg.)in de (rechte)
stem m ing'
,in goedeconditie;tobein
- with,harmoniërenmet,passen bij;
out of -,ontstemd;(/fg.)nietin de
rechte stem m ing; niet in goede
conditie;out of - with,niet harm o-

niërendmet,nietpassend bij;totheol (gcrzzccnz.),ten bedrage van maar
liefst..o;zieook dance;ww.,stem m en'
,
(draadl.tel.enz.)afstemmen fook:in; op, to); (inlstellen (v.machine
enz.,ook:- up);zieook tuning;- to
(jig.), in Overeenstemming brengen
(doen harmoniëren)met,aanpassen
aan;- with,overeenstemmen (harmoniëren)m et.
59

tuneT
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tuner,stemmer,stellcr(ç,g!.tune fç'
fr.);
Lradioj afsteminrichting.
tungstate,wolfram iet.
tungsten, w olfram ; - steel, w.staal.
tungstic, - aeid, wolfram zuur.
tunie, tuniek.

turn
eorn,T.e tarwe,m aïs;- eotton yarn,

T.garen;-Ieather,T.leder,marokijn;

- red,T.rood;- stone,turkoois;T.e
olie-,wetsteen;- towel,zie Turkish.
Turkish, - earpet,zie Turkey; - pound

(ajgek.: fT), Turks pond; - towel,
ruw e badhanddoek.
tuning,- eoil(inductance; condenser,
lamp), afstemspoel (-condensator, turm eric,kurkum a,geelwortel, lndisch
fraan.
lamp);- fork (hammer,key),stem- tursmafoi
l,beroering,onrust,gisting,vervork (-hamer,-slrutel);- peg (p*
m),
warring.
schroef (v.snaarlnstr.).
tunnelznw.,tunnel'
,(pdrou#.)trechter, turn c,)f
zlf
,
c.,(doen)draaien,om-,open-,
aan-: ronddraaien, draaien aan;
pijp,schacht; - borer, tunnelboormachine;- pit (shaft), t.schacht;draalen (op draaibank);(zich)(om)stiffeners,t.stijlen.
keren, (omlwenden; omwerken (v.
tunny,tonijn Look:-fish);-oil,t.traan. graan enz.)@een keer nemen,kentetup, ram ;ram ,heiblok.
ren; van rlchting veranderen; een
turbary, recht om turf te graven op
andere wending geven aan (gesprek
anderer grond Look:eommon of -); enz.);doen keren;Lscheepv.jlaveren;
veen,turfgravçrij.
ùmgaan,-zeilen;omslaan (v.blad);
turbid, troebel, drabbig, dik; (jig.j
omzetten,veranderen (in,into,to);
duister,verward,vertroebeld.
omzetten (v. kapitaal? voorraad;
turbitidy, turbidness, troebelheid,enz.,
gew.:- over);(doen)schlften,gisten,
zie turbid.
zuur worden; (drukk.j blokkeren;
turbinate, tolvorm ig, spiraalvorm ig.
overzetten,wo
ve
rr
de
tan,
lenmake
(in,ni;
nt
-o)
(;
sour
wor
),
turbine, turbine; steam -, stoom -t.;
den, doen
zuur
wor
de
n;
blades(vanes),oil,steamer,wheel,
(eolour),1van
kleur
veranderen, verschieten'
zie ook
t.schoepen, -olie, -stoom boot, -rad;
- - dri
ven, door t.s voortbewogen.

turbo, --dynamo (-generator), turbodynamo (-generator).

turbot, tarbot.
turbulence, woelig-,onstuim igheid; beroering,woeling.
turbulent,woelig,onstuimig;rum oerig;
roerig.

tureen,(soeplterrine;sauskom.
turfznw.,grasperk;zodetn),plagtgen);
renbaan;rensport; (ïnz. 1erl.) turf;
f
,
fzfc.,mçt zoden bedekken fook: over);-ing iron,plaggenschop.
turfy, begraasd;m et zoden bedekt,vol
zoden;(fnz.Ierl.jveenachtig.
turgescence,gezwollen-,opgeblazenheid
Look jig.,v.taalenz.).
turgescent,(oplzwellend,gezwollen (ook
jig.,v.taalenz.):
turgid,gezwollen,opgeblazen Look/fg.),
hoogdravend, bombastisch.
turgidity,gezwollenheid,enz.,zieturgid;
bom bast.

turkey,kalkoen;- poult,jonge k.
Turkey, - carpet (rug), Turks tapijt
(kleedje); - eoffee, mokkakoffie; -

turning'
, - in one's m m d, zie 'w
about en N over; - the points, den

wisselverzetten (spoorw.j;- the tax
serew, de belastingschroef aandraaien;zie ook balance ca),corner
znw.,edge c),flank znw', head ca),
penny, scale l znw., table c),tide
c),well-turned,e.a.
cz) verbind., - about, (zich) omkeren;
- about in pne's m ind, overdenken,
zich
leggen; zie ook c)' - againsmt,arket
tegen;the
ker
en
(
doe
n
k
e
r
e
n)
-etl against him , de raarkt wi
jzigde
zich tezijnennadele;-ahead(astern)
(sc#.),voor-tachter-luitslaan (v.machine);zieook adrift;- aside, (zich)
afwenden;(doen)afwijken Look jig.j;
- away, (zich) afwenden (afkeren)
(van,from),afwijken (van,from)(ook
j
ig.);afwijzen;wegsturen,ontslaan;
- bac
k,om -,terugkeren;keren;omslaan (v.mouwen enz.);- down,omvouwen (v.blad enz.);omslaan (v.
boord),zieookc);neerdraaien (v.gas,
lamp e.d.);om-,neerbuigen,-slaan;
Lgemeenz.ojAmer.jafwijzen,van de

turn
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turn
haor
ndste
werpen, doen om slaan; qmdraaien,
vo
wi
lenz
jzen,
-),VerWerpen (3r. plan,
afwim pelen!afkeuren;
oms
laan (v. blad), doorbladeren,
-

(iemand,voorsteller,candzdaatenz.)
afwijzen; - lrom, (zich) afwenden
van;verlaten; afbrengen van; - im
naar binnen draaien (slaan,zetten,
keren,vouwen,staan);(naar)binnengaan; - into, veranderen (omzetten) in, omrekenen in; inslaan (v.
straat enz.); maken tot, worden
(tot); - hides into leather, van
huiden leder m aken; - oll, af-,uitdr
aaien,afsluiten (v.water,gasenz.);
wegsturen,ontslaan; afwenden, -leiden, een andere richting geven aan

(ook jig.j; in elkander (op papier)
on,opendraaien (v.gas,lamp,kraan
enz.),openzetten;aanzetten (v.radio
e.d.); draaien op,draaien om fook
jig.);afhangen van;lopen over (v.
ge
sprek);zich keren tegen;I turned
his own arguments on him, ik vers
loeghem metzijn eigenargumenten;
everything -s on his answer, alles
hangt van zijn antwoord af;eveqthing -s on this, ook: dit is de spll
waarallesom draait;zieookback c),
e.a.; - out, uitsteken, naar buiten
keren (zetten,staan);wegsturen,er
uitgooien;op straat(eruit)zetten (v.
huurder); leeghalen; uitdraaien (v.
gas enz.);blijken (te zijn);produceren,(aflleveren;presteren;Lscheepv.)
ui
t-,overladen;- out(on strike),het
werk neerleggen,staken;it-ed outto
be true.het bleek waar (te zijn);out well(satisfactorily;badly),goed
(slecht) uitvallen (uitkomen, voldoen);the matter has -ed out ungooien;voortbrengen,produceren;-

favourably, de zaak heeft een Ongunstig verloop gehad;thefaetory -s
out 3000 lamps per week, de fabriek

levert wekelijks 3000 lampen af; out an excellent translator, een uitstekend vertalerblijken tezi
jn;- out
good work,goed werk leveren;- out
to advantage, goed (voordelig) uitvallen;
oMt to a person's disadvantage (prejudice), tot iemands
nadeel uitvallen;the parcel -ed out
with a weightol...,departijleverde
een gewicht op van...;zie ook c)cn
failure; over, omgooien,om tverl-

lopen,-gaan;keren (v.hooi,graan
enz.); overdragen, -doen (aan, to);
omzetten, verhandelen; Lscheepv.j
överladen; - over f 1,000 a m onth,
een omzet hebben van f 1000 per

maand; - over one's eapital, zijn

kapitaal omzetten; - over in one's
m ind, overwegen, -denken, denken
over, er eens over denken;please -

over fajgek.:p.t.o.), - over please
Lajgek.:t.o.p.),zieommezijde (z.o.z.);
- over (from eoal) to liquid fuel,zie
change over;zie ook c)en leafznœ.;
- round, (zich) omdraaien,-keren;
van zienswijze (gedragslijn,houding)
(doen)veranderen;draaien (winden)
om
;- round (uplon?zich plotseling
keren tegen;- to, zlch wenden tot;
raadplegen (v.lijst,tabelenz.);zich
toeleggen op;richten op;(zich)veranderen in,(doen)worden; aanpakken,aan het werk gaan; fscheepv.)
bijdraaien;- to aeeount(advantage,
profit),zijnvoordeeldoen met,voordeel (partij) trekken uit; - one's
attention (thoughts,efforts) to, zijn
aandacht (gedachten,streven) richten op;-ing to the question of...,he
stated ...,overgaandetot(vervolgens
sprekendeover)...,zeidehij...;zieook
hand ca),e.a.; - up, omhoogslaan,
kel.
en,-buigen enz.;opzetten,-slaan;
opdraaien (v.lamp);omkeren,-slaan
(v.mouwenenz.);opslaan (v.pagina,
boek,artikel);omploegen,opgraven;
(gemeenz.) er aan geven; Lscheepv.)
laveren;zie ook c);zie ook nose c),
-

sleeve znw.,trum p znœ.;- upom zie

N On .

h,)znw.,draaiting),wending,omwenteling;krom ming,bocht;winding,slag
(v.touw enz.);(ommelkeer:keerpunt,
kentering;verandering,wlsseling (v.
lotenz.);doorslag (v.schaal);Ldrukk.j
geblokkeerde letter; beloop; beurt;
dienst; (scheepv.) ,,turn'' (volgorde
v.ligplaats voor lading oflossing);
stijl, zinswending; nçiging, aanleg,
aard;winsttmarge);itisnow our-to
s thans onze beurt om ..:;
..., het i
(jobber's) -, - of the market, zte
jobber; downward (upward) -, zie

turner
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trend znfc.'
,- of expression (yhrase,
speeeh),zegswi
jze,wijzevanultdrukken;- ofmind,geestesrichting'
,ofan
optim istie- ofmind,optimistisch van

tutor
tolweg (
oo/t: .
-pike road); -pike
eharyes,tolgeld;- screw,schroevedraaler; -stile, tourniquet; - table,

draaischijf (spoorw.);--up, adJ'
.,opstaand, -slaand, om geslagen;znw.,
natuur'
,zieook balance tza),beam c),
event,scale l znw.,tide c),e.a.
opstaande (omgeslagen)rand enz.;
bgjmetfcf
zz.,onegood-deservesanother,
(/ïg.,gemeenz.j onverwacht iets,o.e
de enedienstisden anderenwaard'
,to
loop;zie verder turning.
dooneagood (bad,an ill)-,iemand turner,(kunstldraaier.
e
en (onldienstbewijzen;to give ita turnery, (het) (kunstldraaien; (kunstlwrong -,er een verkeerde uitlegging
draalwerk.
aan geven;to give a new - to, een turning, (
het) (kunstldraaien;
draai,
anderewending geven aan;to have a
kromm ing; -s, ook.
. draaisel,
-

lor, aanleg hebben voor;to take a

favourahle (bad, different) -, een
gunstige (slechte, andere) wending nemen;totakeone's-(ofduty),
zijn beurt waarnemen;to take -s,
elkander afwisselen (bij, in, at);to
wait one's -, zijn beurt afwachten;
zie ook serve.
:a)metvoorz.,- (and -) about,om de
beurt;atevery - (/ïg.),telkensweder,
overal'
, by -s, beurtelings, afwisselend;om beurten'
,in-(s),beurtelings,
achtereenvolgens'
lin -,ookLop zijn
beurt; loading xn -, beurtlading;
we in our -, wij op onze b.; to
exeeuteordersin their -,bestellingen
in volgorde uitvoeren;to be on the -

Ljig.j.aan hetkenteren top een keerpuntgekomen)zijn;thetideison the
-, hetgeti
jkentertLookjig.j;toeom e
on -,aan de b.komen (v.schepen,
voorligplaats);towaiton- Lscheepv.),
op ,,turn''wachten;outof(one's) -,
nlet op zijn b.,vöör of na zijn b.;
done to a -,net gaar gènoeg.
c) samenst., -about, om tmelkeer;
beneh, draaibankje (v. uurwerkmalter);- bridge,draaibrug;- buekle,
spanschroef; - eap, schoorsteengek;
- -down eol
lar! omgeslagen boord;

bocht,
krullen;ook = 0-,point;zieook lane;
- erane,draaikraan,draaibarekraan;

lathe,d.bank;- point (/fg.),keerpunt; - shop, draaierij; - tool,

d.beitel.
turnip,raap,kool;- eabbage,koolraap ;

- radish, knolradijs; - tops, raapturnover,zie turn c).
turpentine znw.,terpentijn'
,t.olie (ooà:
oiIof -,- oil,- substitute);t.geest
Look:spirit of -, essenee of -, spirit);f
'
cf
z,.,met t.behandelen.
turpentiny, terpentijnachtig.
turps (gemeenz.j, zie turpentine (oil,
spirit).
turquoise, turkoois.
turret,torentje.
turtle,(zeelschildpad;toturn -(scheepv.,
gemeenz.j,kapsijzen; - deck (sc#.),
stelen.

schildpaddek'
, --shell, znw., schild-

pad (stof);adj-js.(den)....

Tusean, strokleurlg; - red, Toscaans
rood.

tusk,slagtand;tand (v.eg enz.).
tusser, zie tussore.
tussle (gemeenz.jznw.,worsteling (ook
jig.j;fzzf
zz.,worstelen,vechten (met,
with;om ,for).
tussoek,bosje,plok: pOl.
tussore,tussur,- (s:lk),tussor,tussahzijde.
tut Ltni
jnb.) znw., karwei'
, - work,

--out,productle (v.fabriek);werkstaking; werkstaker; wisselspoor;
schoonmaaktbeurt)'uitrusting'
, uitaccoordwerk; f&'
fc., op accoordloon
voering;-over,omtverlwerping,omkanteling;omkeer;Ljig.jomtmelkeer; werken.
omzet; overbrenging'
, klep (v.en- tutelage,voogdijtschap);onmondigheid.
veloppeenz.);op volgende bladzijde tutelarty),beschermend,voogdij...,tuvoortgezet artikel'
, to have a -over
telair.
of ...,een om zet hebben van ...; -- tutenag, Chinees (lndisch) zink,soort
Berlijns zilver.
over premium (tax), omzetpremie
(-belasting);-pike,tolhek,slagboom ; tutor znw., opleider; huisonderwijzer;
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tutorship

(jur.)voogd;çfzf
zz.,onderwijzen,-richten; africhten'
,ookï de les lezen.

tw@
len;znw.,tinteling,flikkering'
,zieook
twinkling.
twinkling,in a -,in the - ofan eye,in

tutorship (jur.),voogdijschap.
tutty, zinkoxyde,erts-as.
een oogwenk (ommezien).
t
uxedo tx4r
zzcr.l,smoking.
twirl ww., (snel) (rondldraaien, doen
twaddle çç?f
zp.,w auwelen, bazelen'
,znw.,
draaien (ook:- round);znœ.,(snelle)
gewauwel, gebazel.
draaiting);krul(v.letter).
twaddly.wauwelachtig wauwel.....
twist znçc.?twist Lhandelsben.voor katwankay, soort groene thee.
toen-,zilden,machinegarens),zieook
medio, m ule, Nvater twist; koord,
tweed, tweed (grove, duurzame soort
Snoer'
! draai (
cheviot);-s,klederen daarvan.
ook jig.j, verdraaiing
(ookjzg.);strengel,kronkelting),kink,
'tweendeekts) (scheepv.j, tussendekts).
tweezers,(pair of) -s,tangetje,pincet. wr
ong; streng; roltabak, rolletje
tabak; peperhuis; m ental -, geestwe
l
v
e
,
t
wa
al
f
;
(
i
n)
-s
,
(
i
n)
duode
c
i
mo;
-f
old,t.voudig;-mo Lajgek.:12mo),
t
elijke afwijking;-sandturns,bochten en kronkellngen;to give it a duodecimo(12mo);-month,(tijd van
een)jaar;guaranteed for a -month,
(Iig.),er een draai aan geven, verdraaien'
, - drill, spiraalboor; f
zzçf'.,
met een jaar garantie.
twenty, twintig; zie ook pound l1;
twijnen, tweernen'
, (ineenldraaien,
Lfold, t.voudig; -fourmo (
ajgek.: strengelen, vlechten; sam enstrenge24mo),ve1in 21 gevouwen (2imo), 1en (met, with, in with); spinnen
(v. tabak); (zich) draaien,wlnden,
zodanig boekformaat; -mo (ajgek.:
20mo),ve1in 20 gevouwen (20mo),
wringen,kronkelen;verdraaien Look
zodanig boekform aat.
jig.;tot,into);.
- off,(er)afwringen;
twice,tweem aal,dubbel;- ayear,t.per
zieook silk c).
jaar;- as large (much,ete.), t.zo twistable,draaibaar,enz.,zie twist œfzz.
, vlechter'
, twijnmagroot (veelenz.);-thesize(amount, twister, twijnder'
etc.),t.zo groot (veelenz.); over. chine;Ljig.jdraaier.
t
weelnaal (achtereen); a --told twisty,kronkelig;(jig.jdraaierig.
tale?een wel-,overbekende geschie- twi
tznw.,verwi
jt'
,fcf
e
c.,verwijten,gispen; - a person with his indolenee,
denls.
twiddle, - one's thumbs (jig.j,metde
iemand zijn traagheid verwijten.
handen in den schoot zitten.
twitch f
'
flf
zl.,trekken,rukken (aan); oll, afrukken'
, znw.,ruk.
twig,takje,twijg;wichelroede.
twilightznf
co,schem ering'
,schem erlicht; two,twee;the - ..
.,debeide...(zonder
schemer(ookjig.j;at-,in deschemenadruk);by(in)-s,aantweeën,twee
ring;adJ'.,schemerend,schem erachtig,
aan twee,paarsgewijze'
,(cut,broken)
vaag;f
'f,m.,zwak verlichten.
in -,in tweeën (gesneden,gebroken),
twill znw.,keper,gekeperde stof;f
z/f
z7.,
doormidden; iie ook day b) en
keperen;-ed c10th,keper,gekeperde
put together; --eolour ribbon,tweestof; -ed linen. dril.
kleurig lint (v. schrijfmach.); -eoloured, t.kleurig; --deeker, t.-ng..., dubbel; znw.,
twin adj-, tweell
tweeling'
, bij
dekker(schipofvliegmach.);--edged,
behorende, andere (v.
paar enz.), (jig.) tegenhanger (van,
t.snijdend (ook jig.j; --faced (/fg.),
dubbelhartig, onoprecht; -fold, t.of,to);- serew (propeller),dubbele
schroef;dubbelschroefstoomboot(ook
voudig,dubbel'
,t.ledig;theadvantaçe
is -fold, het voordeel is t.ledig; xn
- steamer);f
zzfc., (jig.) (zich) paren
-f
old,in t.voud;in a.-fold way,op t.
(aan,with).
m anieren'
, --handed, t.handig; voor
tsvineznw.,getwijnd garen,zeil-,bind-,
t.handen'
,t.mans....
,--handled,m et
pakgaren (-touw);kronkelting);(/fg.)
t.handvatsels'
,--line letter(#ruàà.),
knoop,warboel;f
zzfzz.,twijnen;(zich)
etter van de dubbele grootte; -kronkelen (om ,about,round),(Om)- l
m asted, m et t. m asten'
, -pence, t.
.

strengelen.
twinkle œfc.,tintelen, flikkeren, fonke-

stuiver;ldo notcare -pence,hetkan

tye

ulterior
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mijgeenzierschelen;--penny,van t,
stuiver'
,dubbeltjes...;goedkoop,prul1ig (ook.
. --penny-halfpenny); -phase (electr.), t.fasig; --ply,
t.draads, t.strengs, t.dik; --seater,
t.persoonsauto; --sided, t.-zijdig
(ook jig.), met t. kanten, dubbel;
--speed,m ett.versnellingen'
,--stage
ampGier (radio), t.lampsversterker;
--story (-storied),met t.verdiepingen;--way adapter(electr.),dubbele
stekker; --way eoek, t.wegskraan;
--way priee (beurst.),dubbelekoers
(laten en bieden); --way switch
(electr.),hotelschakelaar.
tye (scheepv.),draaireep.
tympan Ldrukk.),timpaan,persraam.
type
Iznw.,type,soort,(voor-,toon-)
beeld, grondvorm ; on -. volgens
typem onster;this- ofgoods,gootlsof

this ditsoort goederen;- sam ple,
typem onster;ww.,zinnebeeldig voorstellen,sym boliseren.

type
11 c)znw.,(gegoten)letter,-type,
soort, druk-, schrijfmachineletter;
zetsel, letters; large -, grote druk
(letter);in -,gezet,in druk;the last

send, tekenend (voor, of); zinne-

beeldig;to he - of,ookltyperen'
,this
is- ofwhatm ay be expected if...,dit
is een voorbeeld van hetgeen m eh
kan verwachten indien ....
typification, zinnebeeldige voorstelling;

typering.

typify, (zinnebeeldig) voorstellen; tyt Peren.
ypist, typistte); lady--, typiste; zie
ook shorthand.
typographer, typograaf.

trpoKraphietal),typogaphisch;- error,
zie printer's error;(somsjoutiejvoor)
typewriting error.
typovraphy, typographie; typographische uitvoering,druk.
tyrannlcal, tiranniek.
tyrannize, als tiran heersen; over,
tiranniseren.
tyrannous, tiranniek.
tyranny, tirannie.
tyrant, tiran.
tyre, zie tire.
tyro,zie tiro.

U

sheetisin -,het laatste velis gezet;
in bold -, met vette letter; to put uberrimae fidei, (
verklaring van) vO1komen goede trouw (jur.).
intto) -,zetten;fzzfzz.,typen,tikken; uhi
quitous, alomtegenw oordig.
- out,uittypen,-tikken.
b)-samenst.,- har (drukk.),letterstaaf; ubiquity, alom tegenwoordigheid.
bar, bar rest, brush,guide, letter- U-hoat, (Duitse)onderzeeër.
ham er,-kussen,-borstel,geleider (
v. udder, uier.
schrijfmach.);-body(drukk.j,l.dikte, udom eter, regenm eter.
corpus; - case, l.kast; - founder, uglification, (
het)lelijk maken.

l.gieter;-foundry,l.gieterij;-m etal, uglify,lelijk maken,verlelijken.
l-specie;--script,ztzsfz.,schrijfm achi- ugliness,lelijkheid,enz.,zie ugly.
ne-,getyptschrift;adJ'.,zieNwritten; ugl
y;lelijk fook jig.j;bedenkelijk,ver- setter, zie com positor; ook = -dacht; schandelijk; (gemeenz.) lam,
vervelend;-rumour(weather),lelijk
setting machine;--setting,(het)zetten; --setting m achine, zetm achine;
gerucht (weder).
-write,metde schrijfmachineschrij- uleer,zweer (ook fig.j;(/ïg.)kanker.
rate, (doen) zweren; (/fg.) verven, typen (trans. en intrans.); ulce
-writer, schrijfmachine'
, typistte); bitteren.
-writer eraser, s.gumm i; -writer ul
iginose, uliginous, waterig, slijkig,
oerassig.
ribbon,s.lint;-writing,(het)machine- ullmage
,w an:wat aan een vol vat enz.
schrijven; -writing error! typefout;
-writing maehinw schrljfmachine; ontbreekt;lekkage;coulagq;-s,ook:
-written, m et de S. geschreven,

getypt.

typhonic, typhonisch.
typhoon,typhoon,taifoen.
typieal, typisch, typerend, kenschet-

wanne vaten;on -, -d, nlet geheel
vol, wan.
ulster, ulster.
ultve
eri
rode
r,rt
op)
aan gene zi
jde (gelegen),

(gelegen); later, nader,

ultlm a Tatio
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unalfed ed
verder;min of m eer verborgen,hei- unabbreviated, onverkort.
melijk (v.plannen enz.); - objed, unable, onbekwaam ,niet in staat;we

bijbedoeling.

ultim a ratio, idem : laatste m iddel,
eweld.

ult
lmate,(allerllaatste,uiterste,eind...,
slot...; grond..., fundam enteel; -ly,
ten slotte (laatste);the - loss, het
verlies dat ten slotte wordt geleden;
outeom e (resul
t), eindresultaat;
- principles, grondbeginselen; stress(strain)(lecAn.),breukvastheid.

a
re unable to ...,wij kunnen niet...;
to meet one's liabilities (to pay),
onmachtig om aan zijn verplichtin-

gen te voldoen,insolvent.
unabridged, onverkort.

unaeceptability, onaannemelijkheid,
enz., zie unacceptable.
unaeceptable, onaannemelijk, onaanvaardbaar;onwelkom ,onaangenaam.
unaceepted, niet geaccepteerd.

ultim atum , ultim atum ;uiterste grens; unaeeommodating, niet inschi
kkelijk,
einddoel; grondbeginsel.
nietcoulant;an - attitude,een weinig
coulante houding.
ultimo (ajgek.L ult), pass
ato: van de
vorige maand; your letter of the unaeeom plished, onvoltooid,-volvoerd,
26th ult., uw schri
jven van 26 pto. -vervuld; onbegaafd.
ultra adj., uiterst? ultra: uiterst (ge- unaecountability,vgl.unaccountable.
avanceerd, radlcaal); --short, zie unaeeountable? onverklaarbaar; onver-

waveznm.;--violet,ultraviolet;bQ'w., antwoordeligk (niet aansprakelijk);
unaceountably, op onverklaarbare
buiten,verderdan;an ad (to aet) vires,een handeling (handelen)bui- wijze.
ten (de grenzen van) zijn bevoegd- unaeeounted,- (for),onverklaard;onheid,ookLbuiten de bevoegdheid van;
verantwoord;vgl.verderaccount c).
ZnW.,zie ultraist.
unaeeustom ed? ongewoon; ongebruikeultraist, ultra.
li
jk;- to,nletgewend (gewoon)aan.
ultram arine 1, overzees.
unaehievablw onbereikbaar,onuitvoerultramarine11 adj.,ultramarijn;znw., baar.
unaeknowledgeë,niet erkend;onbeantultramarijn,lazuurblauw.
um ber znw., omber, bergbruin'
, vlagwoord (v.brief);overgenomenzonder
zalm ;ad)'.,om berldeurig,-bruin;f
,
cic.,
vermelding van bron.
met o.kleuren (verven),bruinen. unaequainted, onbekend (met, wlth);
umbrage, ergernis, aanstoot;schaduw,
niet m et elkander bekend.
lom mer; to give -, aanstoot geven unaequled,nietverworven;van nature
eigen, aangeboren.
(aan,to); to take -,a.nemen,zich
unaeted,- upon by,nietbei'
nvloed door.
ergeren (aan,over,at).
umbrageous, schaduw-, lommerrijk; unaetuated, - by, niet gedreven door.
achterdochtig, argwanend.
unaetionable,niet (in rechte) vervolgumbrella,paraplu;LNed.-1nd.)pajong; baar, niet strafbaar
- aerial, paraplu-antenne; - easw unadaptabl
e,unadaptek,vgl.adaptable
p.foedraal; - lrame, geraam te van
en adapt.
p.; - runner, schuifring van p.; - unaddressed? ongeadresseerd.
stand,p.stander; - stiek, p.stok.
unadqpt, onlngewijdte),onbedrevenle).

umpirage (zcI#.), scheidsrechterschap; unadjoined,onbelend.
scheidsrechterli
jke uitspraak.
unadulteratetd),onvervalstLookv.voeumpire znw., superarbiter; scheidsdingsmiddelen),zuiver,echt.
rechter,-m an;œfzz.,a1sscheidsrechter unadvisability, onraadzaamheid.
optreden (voor,lor;i
n,bij,in);a1s unadvisable, onraadzaam , -geraden.
unadvised, onbedachtzaam , ondoors.optreden bij.

umpireship, scheidsrechterschap.
dacht, onverstandig; they -ly took
unabashed, niet verlegen, niet uit het
l
egalsteps,zijwaren zoonverstandig,
veld geslagen; onbeschaam d.
ger
echteli
jke maatregelen te nemen.
unabated, onverm inderd, -verzwakt, unaffected! ongedwongen,-gekunsteld,
-verf
lauwd.
natuurlilk; niet beïnvloed,onaange-

unaffiliated
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unavailing
daan;to be - by,ook:niet te lijden unappeased, onbevredigd, onverzoend.
hebben van;geen stoornis ondervin- unapplied,nietaangewend (toegepast);
den van; bestand zi
doelloos;- funds, dood kapitaal.
jn tegen.
unaffiliated, niet aangesloten (
geaffi- unappreeiated, niet gewaardeerd; m iskend.
lirerd).
unaxded, zonder hulp; the - eye, het unappreeiative, niet waarderend;ongeblote OOg.
voelig (voor,of).
unalienable, onvervreem dbaar.
unapprehensive, niet begrijpend; niet
unalienated, Onvervreemd.
bevreesd (bezorgd).
unalive,- to, ongevoelig (onvatbaar) unapproachable, ongenaakbaar, ontoevoor;nietbewust(doordrongen)van; gankelijk;weergaloos; of - quality,
to he - to the faetthat...,nietinzien
Van niet te evenaren kw aliteit.
unappropriated, vgl. appropriate; (beseffen,begrijpen),dat....
unallotted, niet toegewezen enz., vgl.
funds,zie unapplied.
allot.
unapproved, niet goedgekeurd.
unallowable, unallowed, ongeoorloofd, unapt,zie inapt.
niet toelaatbaar.
unaseertainable,nietvasttestellen enz.,
vgl. ascertain.
unalloyed, onvermengd, zonder bijm engselen, zuiver.
unasked, ongevraagd.
unalterability, onveranderlijkheid; on- unassailahle,onaantastbaar;onbetwistwrikbaarheid.
baar.
unalterable,onveranderlijk;onwrikbaar. unassailed, onaangetast; onbetwist.
unassertive, bescheiden, pretentieloos.
unaltered,onveranderd,-gewijzigd.
unambiguous, ondubbelzinnig.
unassignablesniettoewi
jsbaar;onoverdraagbaar.
unambiguousness, ondubbelzinnigheid.
unambition,gebrek aan eerzucht (am- unassisted, zonder hulp;the - eye,zie
unaided.
bitie).
unambitious,nieteerzuchtig'
,pretentie- unassorted, niet gesorteerd; goods
loos.
(stoek), ongeregelde goederen.
unam enable, vgl. am enable.
unassum ing,zie unassertive.
unam endable, niet te verbeteren.
unattached, niet gebonden (gehecht)
unam ended, onverbeterd.
(aan,to);los (van,to);waarop geen
unanim ity, eenstem migheid, enz., zie
beslag is gelegd.
unanimous;unanimiteit;therewasno unattainable, onbereikbaar.
- onthesubjeet,erheerstegeen e.op unattempted, onbeproefd.
dit punt.
unattended,zonder toezicht;onbeheerd
unanim ous, eenstem mig, eensgeziud,
(v.voertuig); - by (with), niet geunaniem ; - ly, ookl m et algem ene
paard gaand met;-to,nietverzorgd,
stem m en, eenparig'
,they were - in
verwaarloosd; onuitgevoerd, onafgedaan.
theiropinion (-lyofopinion)that...,

zijwaren eenparig van Oordeel,dat unattractive, onaantrekkelijk,-aanlok*@@l to be - in refusing ..., eenparig
kelijk.
weigeren ....
unauthentic, onauthentiek, onecht.
unauthentieated,niet bekrachtigd;niet
unanswerabilitp vgl.unanswerable.
unanswerable,nlettebeantwoorden;ongewaarm erkt;onauthentiek.
wederlegbaar'
,nietverantwoordelijk. unauthentieity,(het)onauthentiek zijn,
unanswered,onbeantwoord;nietwederonechtheid.
legd;to leave -,onbeantwoord laten. unauthorized, vgl. authorize; - elerk,
bediende van een beurslid die niet
bevoegd is ter beurze voor hem te
unappealable, niet voor hoger beroep
handelen.
vatbaar.
unavailable,nietbeschikbaar'
,ongeldig;
unappeasable, niet te bevredigen, onook = unavailing.
unavailing, vruchteloos,vergeefs.
verzoenlijk.

unapparent, niet zichtbaar (duideli
jk
enz.),vgl.apparent.

uncertain
unavoidable,onvermijdelijk;- delay,o. unbone, uitbenen; ontgraten.
oponthoud, vertraging buiten onze unbordered, zonder rand; ongezoom d.
unavoidable

(
hun enz.)schuld;a eertain delay is
unavoidably experieneed in ...ing,het
IS niet te vermi
jden,dat OP enige
vertraging ontstaat bij het ....
unaware, to be - of, zich niet bewust
zijn van;onkundig zijn van;to be (ofthefaet)that...,nietweten,dat...;

unbottle,uitgieten;(/fg.)luchtgevenaan.
unbought, niet gekocht; onverkocht
gebleven.
unbound, ongebonden; oningebonden.
unbounded,onbegrensd,-beperkt,gren-

zetnlloos;teugelloos.
unbox,uit de doos (kist enz.) nemen.
forreasonsofwhich we are -,om ons unbraee, losmaken, gespen' (doen)
onbekende redenen;-s, at -s?ongeverslappen.
merkt; onbewust, onopzetteli
lk; on- unbreakable,ont
verlbreekbaar.

verhoeds, plotseling; to take -s,
overvallen.
unbacked, ongesteund; ongedekt.

unbred,onopgevoed;ongeoefend.
unbribable, Onomkoopbaar.
unbridgeable, onoverbrugbaar.
unbridle, aftom en; den teugel vieren;
unbaked (/ïg.),onbekookt.
- d, tom e-,t
eugelloos.
unbalanced,uitzijnevenwichtgebracht,
niet in e.;onevenwichtig; niet geli- unbroached,onaangestoken (
v.vat);onaangebroken.
quideerd,niet sluitend (v.rekening

unbroken,ongebroken (ook v.record);

enz-).
onafgebroken; Onverbroken; onaanunbale,uitpakken:uitde baal nem en .
gebroken.
unballast, van ballast ontdoen' -ed,
zonder ballast;(/ïg.)onevenwlchtig. unbueklw losgespen.
unbankable, niet disconteerbaar.
unbuilt, ongebouwd; (upon, on)
onbebouwd.
unbar, ontgrendelen, ontsluiten (
ook unb
urden,ontlasten;verlichten;- oneIig.j.
unbarrel,uitgieten.uit het vat gieten.
self,zijn hart uitstorten.
unburned,unburnt,onge-,onverbrand;
unbearable,ondraaglijk.
unbearded, zie wheat.
Ongebakken (v.stenen).
enz-), unburstable, w at niet kan barsten
unbeaten, Ongesl
age
n
(
v.
r
e
c
or
d
onverslagen; ongebaand, -betreden.
(springen).

unbecoming, ongepast, -betameli
jk,
voegzaam ;niet goedstaand.
unbeknown (gemeenz.j,onbekend;- to
me,buiten mijn voorkennis,zonder
datik eriets van afweet (wist).
unbelievable, ongelofelijk.
unbend, (zich) ontspannen (ook jig.j,
lostser)maken (worden),verslappen;
(scheepv.jafslaan (v.zeil);-inw ook:
onbuigzaam ,strak, hardnekkig.
unbeseeming,ongepast (vOOr).
unbiastsled, onbevooroordeeld,onpartijdig.

unbusinesslikw onzakelijk enz., vgl.

businesslike.
unbutton, losknopen.
unealled, Ongeroepen, -gevraagd (
ook:
- f
or);- capital,onopgevraagd (On-

gestort, nOg te storten) kapitaal;
-t
-lfor,onafgehaald;onnodig,nodeloos; Ongerechtvaardigd (v. Op- Of
aanmerking e.d.).

uneancelled,niet doorgehaald enz.,vgl.
cancel ww.
uneared for, verwaarloosd, veronachtzaam d, onverzorgd.

unbidden, ongevraagd, ongenood; on- uncase,uitde omhulli
ng (het foedraal
bevolen; vanzelf.
enz.)nemen;(/ïg.)blootleggen.
unc
easingtly),onophoudelijk.
unhind,losbinden; (jig.)bevrijden.
uncertain, onzeker,onvast,onbepaald;
unblamtelable,onlaakbaar.
unbleached, ongebleekt.
twijfelachtig;Onbetrouwbaar;onbeunblem ished, sm etteloos, onbezoedeld.
stendig,veranderlijk,wisselvallig;I
am quite - asto when he willleave,
unblenching, onversaagd.
ik verkeer geheel in het onzekere,
unblended, onvermengd.
unbo
ende
len; -ed,ook:Ongewanneerhijvertrekt;to be - of,niet
bul
it
l,
d o(nt
v.gr
me
el).

zeker zijn van.
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uneonseionahle
uncertainty
uncertalnty, onzekerheid,enz., zic un- uneoil?afrollen,(
zich)ontrollen;(
bradl
.
oj
t
certain; the - which still exists in
afwlkkelen.
oin, ontmunten (
door smelting);
their minds, de o. (twijfel) waarin unc
-ed, ongem unt.
zij nog steeds verkeren; zie ook une
oloured, ongekleurd; (
com e in.
/W.)Onopgeuneertifieated, ongediplomeerd enZ.,
smukt (v.verslag enz.),nietgeflatvgl. certificate œ œ .
teerd (v.rekening e.d.).
uneertified, ongewaarm erkt enz., vgl. uneombinable, onw renigbaar.
certify.
uncome-at-able (gemeenz.j, onbereik-,

onverkrijgbaar.
unehain, ontketenen; afkoppelen (v.
wagon enz.).
uneomfortable, onbehaaglijk enz.,vgl.
unehallengeable, onaanvechtbaar, oncomfortable.
uncomm erdal,tegen dehandelsusanties
wraakbaar.
unehallenged, onbe
vgl.
(indruisend);zonderhandelsgeest.
toat
lwi
lowsttoenzgo(,pas
s)-.
, une
om mitted, vgl. comm it; niet com challengefcçç,
.;
zonder protest laten Passeren.
missoriaalgemaakt;tobe - (in one's

unehaney (fnz. Schotl.j, ongelukkig, adion),doornietsgebondenzijn,vrij
ram pspoedig; gevaarli
zijn in de te volgen gedragslijn.
jk.
uncom m on,ongewoon,-gem eeri;itisno
unehangeable, onveranderl
i
j
k.
- t
hing to lind, not -ly we find ...,
unehanged, onveranderd.
ni
e
t zelden vinden (zien)wi
j ....
unehanging, onveranderlijk, niet Ver- une
om m unieativw niet m ededeelzaam ,
anderend.
uneharged,onbeladen enz.,vgl.charge

terughoudend.

uncheeked, onbelem merd enz., vgl.

weten; ook:wars van geschipper.

bj;vannormalesterkte(v.geestrijke uncom plying, niet inschikkelijk (meegaand).
dranken);- (for), niet berekend (in uneo
m prom ising,star,onbuigzaam ,van
rekening gebracht).
uneharted, niet in kaart gebracht.
geen toegeven (schikken) willende
unf@ncern, onbekonanaerd-, zorgelooso
check 1h).
onverschilligheid, flegma; -edtly),
uncial cdj., unciaal;znw., - (letter),
unciaal: grote beginletter in oude
onbekommerd, onverschillig (over,
m anuscripten.
omtrent,about, as to, for); onbeuncireumstantial, niet omstandig,0nwogen (bij, at); niet (er bij) beuitvoerig.
trokken (bij,in, in), zich (er)niet
(mede)bemoeiend (met,with).
unc
i
vi
l
,
on
be
l
e
e
f
d
(
j
e
ge
ns
,
t
o)
.
uneivilized, onbeschaafd, ongecivili- uneonditional, onvoorwaardeli
jk; zie
seerd.
ook acceptance c).
Iznelaim ed, onopgevraagd, -geëist; - uneonditionedy onvoorwaardeli
jk, volëvidends,onopgevraagd dividend;strekt.
onfirmed,onbevestigd (v.geruchten
letters(goods),onafgehaalde brieven unc
enz.); - eredit, niet-geconfirmeerd
(goederen).
unelasp,loshaken;losm aken.
crediet.
uneonformable, niet overeenkomstig,
unelassable, niet te classificeren.
unelassed, niet geclassificeerd (
onbestaanbaar (met,to); zich niet
inge-

voegend (naar,to), oninschikkelijk.
deeld).
uneleared, - (up), onopgeklaard enza, uneonfutable, onweerlegbaar.
vgl. clear #1); zie ook cheque bj.
une
ongenial, ongeli
jksoortig;onaangenaam enz., vgl.congenial; niet m et
uneloak (/fg.),ontmaskeren.
iemands aard (aanleg,smaak)overune
log, vrijmaken, de belemmering
wegnemen van;-ged,onbelem m erd.
eenkom end.
unelosw openen, openmaken, ontslui- unfonned ed, niet verbonden, in geen
rband staande (met, With); Onten; (/fg.) openbaren, onthullrn; ve
sam enhangend;los.
opengaan; -d: ook: open; nog nzet
unfonsdonableygewetenloosionredelijk;
gesloten (v.dlscussie enz.).

uneonscious
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unerossed,
cheque.

Overdreven,,,onmogeli
jk'';-bargain
(jur.),onzedelijke overeenkomst;an
uneonseionably long tim e, onm ogelijk lang.
uneonscious,onbewust;bewusteloos;to
be- of,zichnietbewustzijn van,niet
beseffen (begrijpen,gevoelen,inzien).
uneonsciousness,onbewustheid;bewusteloosheid.
unconsidered,buiten beschouwing gelaten;ondoordacht.
uneonsolidated, niet geconsolideerd.
unconstitutional, ongrondwettig, niet
constitutioneel.
@*
unconstrainedtly), ongedwongen, VrlJwillig; onbeperkt.
uneonstraint, ongedw ongenheid.
uneontestable, onbetwistbaar.
uneontested,onbetwist;theirsuprem aey
has not gone -, hun overheersende
positie is niet o.gebleven.
uneontrollable, niet te beheersen enz.,
vgl. control b).
uneontrolled, onbeheerst enz., vgl.

under
eheque, niet-gekruiste

unetion,zalving Look jig.j;inwrijving'
,
zalf(je);(/#.)jeu.
une
tuous, olleachtig, vetttig);. (/fg.)
zalvend.
uneultivablw onbebouwbaar.
uneultivated,uncultured, vgl.cultivate
en culture ww.
uneum bered, zie unencumbered.
uneurbed, tom eloos,ongebreideld.

uneustomary,ongebruikeli
jk.
uneustomed,nietaan accijnsonderworpen;onveraccijnsd.
uncut, ongesneden enz., vgl.cut c1);
onopengesneden (v.boek);Onbehouwen; onverkort.
undam aged, onbeschadigd, ongeschonden.
undated 1, ongedateerd.
undated II, golvend,gegolfd.
undaunted, onversaagd, -vervaard;
by, niet afgeschrikt door.

undeeeive, uit de dwaling (dendroom)

helpen,de ogen openen, ontgoochelevel crossinw onbewaakte overlen;- oneofan error,iemand van een
weg; zie ook discretion.
dwaling genezen; - oneself, zijn d.
uncontroversial, geen aanleiding tot
inzien ;- yourself on this point? ook:'
polem iek gevend, vgl. controversial.
m aak u daarom trent geen illusles.
uneontroverted, onbetwist.
undeeeption, ontgoocheling.
uneonventional,nietconventioneel,vrij, undeeided,onbeslist;besluiteloos,weifeongedwongen.
lend;to be -, ook:in beraad staan,
uneonvineqd, onovertuigd.
nog niet weten wat te doen.

c
ontrolb);onbelemmerd;tellgelloos;
-

uneonvineingtly),nietovertuigend.
undecipherable,niet te ontcijferen.
uneork,ontkurken;(/fg.),zieunbottle. undecked,onversierd;zonderdektken).
uneorrohorated, niet bevestigd (ge- undeelared, onaangegeven enz., vgl.
declare.
staafd).
uneostly,niet kostbaar,weinig kostend. undefended,onverdedigd,onbescherm d;
uneounted, ongeteld;talloos.
(v. geding)waarin geen verdediger
uneouple, los-, afkoppelen, afhaken.
optreedt.
uneourteous,zie discourteous.
undefinable,niettedefiniëren (bepalen).
uneouth, vreem d, zonderling; onheb- undeli
verable, onbestelbaar (v. postbelijk,lomp;ruw,onbeschaafd;ruw, stukken).
w oest.
undelivered,if -,(please) return to ...,
uneover, de bedekking enz.wegnem en
van;ontbloten;blootleggen;to leave

indien onbestelbaar,terug te zenden
ltttll ....

-ed,ongedekt(zonderdekking)laten; undelude, zie undeceive.
-ed expense, o.e uitgave; -ed item undem onstrative, zich niet uitend, ge(aecount), openstaande post (reke- sloten.
undeniable, onloochenbaar, ontegenning).
uncreditable,- aetions,oneervolle hanzeggelijk;onwraakbaar;niet te weidelingen.
geren;onberispelijk.
uneritical, oncritisch.
underc1)voorz.,onder (tegenst.:over),
uneropped, niet geoogst, Ongeplukt.

beneden,minderdan;volgens,krach-

unieT-ave
9i0
underfed
tens, Op grond van,onder vigueur underbuy,onder den pri
js kopen;vof
lr
minder kopen dan.
van;10/-and (or) -,10 sh.en (of)
daarbeneden (minder); incom es - undereapitalization, onderkapitalisatie.
f 200, inkomens beneden de (van undercapitalize, onderkapitallseren.
minder dan) f 200;the agreement undereharge fcœ., te zwak belasten
datesback to 1913;- itthe X Co.get
(laden), (iemand)te weinig berekenen,teweinigb.voor;znw.,tezwakke
..., de overeenkomst dateert reeds
van 1913; krachtens dezelve ontbelasting (lading); (het) te weinig

vangt
deX Mij....;thereissomething
berekende (belaste).
- i
t,ersteektietsachter;thebusiness under-clay, kleilaag (
Onder kolenlaag).
prospered him , onder zi
jn leiding under-clerk,lagere(ondergeschikte)bebloeide de zaak.
diende.
othes, - clothing, onderklederen,
calmetznw.,- thisAet,krachtensdeze underel
wet; an adion instituted
the
goedteren).

M erehandise M arks Aet, een proces under-eoating, grondverf.
aangespannen op grond van de svet underconseious,zie subconscious.
op de Hande
lsens
mer)ar
ken'
(kracht
tikelarticle 7, undercurrent znw., beneden-, ondervolgens
7. - this
stroom ; (jig.j verborgen stroming
arrangement (systern, seheme) the
(neiging, invloed); ad)'., verborgen;
m em bers are prohibited from .., volinfluences, verborgen (geheime)
invloeden.
gens deze regeling (ditstelsel,plan)
m ogen de leden niet...;land - eorn undereut, (
van onderen) schuin bi
j-

(riee, potatoes, etc.), land bezaaid
(bebouwd,beplant)metkoren (rijst,
aardappelen enz.); - diseussion,
in bespreking (behandeling); the
m atter - discussion, de onderwerpelijke zaak;- thehour,binnen het
uur;zieookconsideration:),contract
ca),datellq),examination,handca),
instruction,law #),notice ca), e.a.
bjbQ'w.,(er,daarlonder,beneden,hieronder;as-,gelijk hieronder (onderstaand)vermeld (aangegeven).
c) adJ'., onder..., beneden...; te laag
(weinig), onvoldoende; owing to
--advertising, door te weinig adverteren'
, --deduction, (het) te weinig
afgetrokkene;--engined,m et te welnig machines (motoren); zie verder
ajzond.sqmenst.
under-age,minderjarig'
,(jig.j te jong,
onri
jp.
under-agency, sub-agentschap.
under-agent?sub-agent.

snijden, hakken enz.; ondergraven; (/fg.) onderkruipen,goedkoper
-

werken dan, beconcurreren door
onder de m arkt te verkopen; druk-

ken (v.prijzen).
undercutter,onderkruiper,prijsdrukker,
wie beneden de markt verkoopt.
underdeek, - cargo (shipment),lading
(verscheping)onder dek.
under-develop, Onvoldoende ontwikke-

len (phot-b.

underdo, niet gaar koken ; Nne, niet
gaar.

underdog(qemeenz.j,onderliggende partij,verdl.ukte.
underdose f
,
cœ., een te kleine dosis
geven;znw.,(al)te kleine d.
underdrain znw., ondergrondse afvoerbuis; f
zzfc., ondergronds draineren.

underdraw,- (one'saecount),beneden
zijn banksaldo blijven'- a roof,een
dak beschieten.
underestim ate ww., te laag schatten

underbid,m lnderbleden dan;te weinig
(begroten;aanslaan);onderschatten;
bieden.
a faetor notbe -d,een niet te onderunderbidder, wie lager biedt; op één
schatten factor;znw.,te lage schatna de hoogste bieder.
ting; onderschatting.
underbred, onopgevoed, ongem anierd; underestim ation,zieunderestim ateznw.
niet volbloed.
under-exposed,te kort belicht (phot.j.
under-brush,kreupel-,onderhout.
under-exposure, te korte belichting

underbuild,van onderen steunen (stut- unde
çphot-é.
rfed. ondervoed.
ten).

underfeed
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underfeed, (zich) Onvoldoende voeden,
ondervoeden.
underfelt, vilten Onderlegsel.
underflow, zie undercurrent znw.

underfoot,onderdenvoet;vertrapt(ook
jig.j;tokeep-,eronderhouden (/fg.).
underfram e, onderstel.
underfreight,onderbe-,vervrachten;te

underprop

t
he eharge(aceusation) of...,ophem
rust de beschuldiging van...; underlying eause,grond-,diepere oorzaak;

u.g mortgage (lien), bevoorrechtte)
hypotheek (pand);the u.g prineiplw

het beginseldateraan ten grondslag
ligt,de leidende gedachte;the sam e
prineiples - all these eases, aan al
deze gevallen liggen dezelfde b.n ten
grondslag.

weinig (belladen.
undergird (-girt),van onderen steunen underline,onderstrepen (ook jig.).
underlinen,(linnen)ondergoed.
(gesteund).
undergo,ondergâân,doorstaan,verdu- underli
ng,ondergeschikte(minachtend);
ren' - a change, een verandering
handlanger, werktuig.
undergarm ents, onderklederen.

an operation, een underm aintained, slecht onderhouden.
ondergaan;
operatie 0.; a Survey, aan een in- underm an,onvoldoende bem annen.
spectie enz.onderworpen w orden.
undermasted,mette weinig (te lichte)
underground bQ'
w., Onder den grond; m asten.
(/fg.)in hetgeheim,clandestien'
,adJ'., underm entioned, hieronder verm eld,

ondergronds;(jig.jheimelijk,verboronderstaand,(nalvolgend.
gen,clandestien'
,- eonduit(railway, undermine, ondermijnen (ook /ïg.: v.
persoon, reputatie, invloed, posltie,
system), ondergrondste) geleiding
(spoorweg,net); - story, keldervergezondheid enz.),ondergraven.
dieping'
, souterrain'
, - water,grond- underminer, ondermi
jner Lvgl. underwater;znw.,the -, de ondergrondse
mine).
undermost, onderste, benedenste.
spoorweg Linz.die i
n Londen).
undergrown, niet volgroeid.
underneathvoorz.,onder,beneden;bQ'
w.,
undergrow th, kreupel-, onderhout;onvolgroeidheid.

er onder,daar-,hieronder, beneden,
van onderen;adJ'., beneden...; znw.,
onderkant.
underhand bjw.' ondershands, clandestien, tersluiks'
, c#/., onderhands, underpart, onderste deel, Onderkant;
clandestien, slinks'
, - dealings, ookl
ondergeschikte rol.
intrigues'
,by - m ethods, op slinkse underpay, te weinig betalen; onvoldoende (slecht) bezoldi
wi
jze.
gen;underunderhanded, zie underhand; ook
paid, ookkonvoldoende gefrankeerd.
unde
r
pay
m
e
nt
,
t
e
ge
r
i
nge
be
taling;onunderstaffed.
under-insuranee, te lage verzekering.
voldoende (slechte)bezoldiging.
under-insurw te laag verzekeren.
underpeopled, zie underpopulated.

under-issuef'
cf
,
r'.,teweinig uitgeven (in
omloop brengen); znw., (het) te
weinig uitgegevene (in omloop gebrachte);(het)teweiniguitgevenenz.
underlay f
zzf
zz.,(onderlschragen,stutten;
leggen onder; (drukk.) onderleggen'
,
hellen (v.mijnader);eoal underlaid

underpin, (onderlstutten, onderschragen;(/ïg.)Steunen.
underplay (/ïg.),verborgen spel.
underplot (/ïg.),intrigue,kulperi
j.
underpopulated,te schaars bevolkt.
underpopulation,te schaarsebevolking.
underpriee ww.,te laag bieden;een te

lagen prijsb.voor;te laag noteren,
beneden de m arkt gaan;lager noteren dan;znw.,telagepri
js,spotpri
js.
l
e
gs
e
l
(
o
o
k
dr
uk
k.
j
;
l
mQ
'
nw.
l
he
l
l
i
ng.
underlayer, onderlaag.
underprint,te flauw afdrukken Lphot.).
underlease, zie sublease.
underproduction, onderproductie.
underlet,beneden de waarde verhuren; underproof,beneden deproef(normal
e
ook = sublet.
sterkte)(v.alcoholischen drank).
underlie, liggen onder; ten grondslag underprop, (onderl
stutten,onderschrawith clay, Op een kleilaag rustende
steenkool;znw.,onderlegger; onder-

liggen aan;dehand hebben in;he -s

gen.

underquote
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underquote, lager noteren (
offreren)
dan; een lageren pri
js'noteren dan
anderen vOOr.
underrate œfJz.,te laag schatten;onder-

schatten; znw., prijs beneden de

w aarde;to sellat an -,beneden de
w aarde verkopen.

understandlng
kom en...;we ,
- that ..., naar55viJ*xver.
nem en,naar verluidt,ons w ordt be-

richt (men deelt ons mede),dat...;
ooklindienwijgoedhebben begrepen
(juistzijningelicht),...;anunderstood
thing, iets dat vanzelf spreekt
(een uitgemaakte zaak); ook: afgesproken spel (een doorgestoken
kaa
rt); about, verstand hebben
van;- by,verstaan onder;from what
We
naarwijvernemen,men geeft

unde
rreamer, onderruimer Ltechn.j.
underrent,een te lage huur berekenen
voor (aan).
under-ripe,niet geheelrijq.
ons te verstaan...; I - from your
underrun,lopen (stromen,zlchuitstrekletter? uit uw brief m aak ik op
ken) onder.
underseore, onderstrepen, -schrappen.
(begrljp l
-lk)...
underseats),onderzees.
b)metww.,am Ito - that...1,moetik
under-secretary, ondersecretaris;- (of
daaruitopmaken (begrijpen),dat...?;
it heing understood..., m et dien verState),onderminister;Permanent -,
+ secretaris-generaal.
stande...;it isunderstood that...,het
undersell.onder den pri
js (de markt)
spreekt vanzelf,wij nemen stilzwijverkopen;goedkoper verkopen dan;
gend aan, dat...;ook.
.naar verluidt,
naar
ders
ve
n., ook'
.
the nde
larke
t kt
(abepe
on)
men meentteweten;indiln wijjuist
(iemand)
zijn ingelicht...;I should llkeittobe
elearly understood that ..., ik wens er
underseller,prijsbederver.
underservant, lagere bediende.
nadrukkelijk op te wijzen (ook: als
unde
rset1, (onderlstutten.
uitdrukkelijkevoorwaardetestellen),
underset II, beneden-, tegenstroom .
dat...;itis expressly understood...,er
undership,op de terugreis m inder inlawo
rdtuitdrukkelijkovereengekomen,
den dan op de he'
enreis.
a
l
s
uitdrukkelijke voorwaarde geldt
...;i
undershot, - mill(wheel),onderslagstistaeitly (implieitly,impliedly)
(waterlmolen (-rad).
unde
rstood(that),het(er)wordtstilundersign, ondertekenen; the -ed, de
zwijgend aangenomen (dat); such
things are understood,zoiets spreekt
ondergetekendetn); 1, the -ed, do
hereby declare, ondergetekende vervanzelf;they are understood to have
klaart (bij dezen).
..., naar verluidt,hebben zij...;our
undersized, onder de m aat, te klein.
priees are understood for delivery
undersoil, ondergrond.
1.0.b.Amsterdam,onzeprijzen gelden
voorlevering f.o.b.A.;wefailto - ...,
understaffed, te weinig (gebrek Man)
personeel hebbende, met te welnig
wi
jbegrijpen niet,het is ons onbepersoneel;zie ook understaffing.
grijpelnk...,zieooklossc);togiveto-,
understaffing,on aecount ol -,wegens
te kennen (verstaan)geven;we are
gebrek aan personeel.
given to -, ook:wij vernemen; to
understamped, onvoldoende gefranmake one -,iemand (iets) doen inkeerd.
zien;to m ake oneselfunderstood,zich
inzien, besefund
e
r
s
t
and
c)
be
gr
i
j
pe
n,
be
grijpelijk (verstaanbaar)m aken.
fen,verstaan;verstaan,kennen,ver- understandablw begri
jpelijk (voor,to),
stand hebben van;vernemen,horen,
te begrijpen (door,by).
vernomen hebben;(eruit)opmaken, underjtanding adJ'.,verstandig,bevataannemen; opvatten;zie ook underteli
lk;-ly (zc!#.),met verstand (bestanding; M r X, I -, has left for
grip),oordeelkundig;znw.,verstand,
begrip, inzicht; verstandhouding;
America;MrX hasleftforA.,(so)I-,
naar ik verneem ,is de heer X naar
voorwaarde, conditie; opvatting;
A . vertrokken; ook: de heer X zou
schikking,vergelijk,afspraak;our naar A. vertrokken zijn; we lully
ofthepositionisthat..,wijbegri
jpen
dezaak z6,dat..;toarrive ata elear (quite) - ..., wij begrijpen vol.

understate
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undee ous

o
f,zich een duidelijk begrip vormrn undeTtow, zie underset 11.
van;fora proper- of,totgoed begrlp undervaluati
on,telageschatting (taxavan;on the - that, op voorwaarde
tie,aangifte).
(onder het beding),met dien ver- undervaluef'
f
zf
zz.,telaag schatten (taxewtande dat ...,m lts;on the distind
ren,aangeven);znw.,telagewaarde.
unde
r
ve
s
t
,
bor
strok.
(rxpress,elear)- ...,onderuitdrukkeltlkevoorwaarde...; to eome to (to underweyr, ondergoedleren), -kleding.
reach) an -, tot overeenstemming underweight, ondertgelwicht, te licht
(ren schikking, vergelijk) komen, gewicht,gewichtsm anco;to be -, te
zlch met elkander verstaan (met, licht zi
jn.
with; onAtrent, with regard to, eon- underwood,zie undergrowth.
underwork, te Nveini
cerning).
g (laten)werken;
goedkoper werken dan.
understate,te laag op-,aangeven;verkleinen;nietin volle waarheid (zi
jn underwritable, zie risk c).
vollen omvang) verm elden.
underwrite,zich doorzijnhandtekening
understatem ent, te lage opgave (aanverbinden tot;verzekeren,assureren
gifte),enz.,zie understate.
(meer speciaalzeeassurantiej; garanunderstoek, van onvolloenden v oorder
en, szndiceren (v. emissie door
raad voorzien;-ed,ook.
.mettekleigarantiesyndicaat);in (zeelassurantie

nen veestapel.
understrapper, zie underling.
understudy, assistent en plaatsvervan-

doen; zie ook underwriting; the
am ount underwritten,hetverzekerde

bedrag;the u.n signature(name),de
ondertekening.
unde
rwriter (ajgek.:U/W ),verzekeraar,
zich belasten met; zich verbinden
asstlradellr (WddrSpeciltGlZddlf.
SN.
rlFl(om,t
o)
;
o
nde
r
ne
me
n
(
v.
r
e
i
s
e
nz.
)
;
t
i
e
j
;
1
i
d
va
n
ga
r
ant
i
e
s
yndi
c
aat
;
maaan,
tng'
...
rine
ZLd ooi
knst
unde
rtda
aki
,.- that ..., er
zee-assuradeur'
, -s# assoeia-

ger (van,to).
undertake,ondernem en,op zich nem en,
- eolleetions,
incasso's bezorgen, zlch m et i.s beVOOr

tion, vereniging Van zee-assuradeuren.

lasten;-the management (responsi- underwriting,(zeelverzekering,enz.,zie
bility,an obligation),deleiding (ver- sunde
rwrite;- agreement
(eontract),
yndicaatsovereenkom st'
, - com antwoordelijkheid,een verplichting)
Op zi
ch nemen, - for Lveroud.),inmi
ssion,garantieprovisie(bijemissie),
staan voor.
deficit (profit), bedrijfsverlies
undertaker,
begrafenisondernem er'
,
(-winst) (v. verz.-mij.); - reserve,
(zc!#.) aannemer.
technische reserve (assur.);- share,
undertaking,onderneming'
,verbintenis,
syndicaatsparticipatie'
, - sïndicate,
verklaring (waarbi
jmen zich totiets
garantiesyndicaat (bijemissle).
verbindt), belofte; begrafenisbezor- undeservedtly),onverdiend.
ging;(+ gemeenz.jonderneming,be- undeserving, niet verdienend,onwaardrijf;a dangerous> een gevaarlijke
dig,onverdienstelijk;tobe- of,niet
onderneming'
,- business,begrafeniswaard zijn;- ofattention,geen aanonderneming.
dacht waard; of belief, ongeloofwaardig.
undertax,te gering (laag)belasten.
under-ténancy, onderhuur,-pacht.
undesignedtly), onopzettelijk.
under-tenant, onderhuurder, -pachter. undesigning,argeloos,geen kwaad inden
underthings, ondergoed; (/fg.) verbor- zin hebbend.
undesirability, ongewenstheid.
gen motieven (invloed enz.).
undertimed, zie under-exposed.
undesirable adj.,ongewenst;znw.,o.e
undertint, getemperde tint.
persoon (zaak).
undertone,gedemptetoon;Ljig.jzweem; undesired,nietgewenst (verlangd),onook = undçrtint;the - of the m arket
eontinuesfirm ,de grondtoon van de

markt blijft vast.

gevraagd.
undesiring,zie undesirous.

undesirous,nietwensend (verlangend),

undetaehable
9ii
unduly
onverschillig'
,to be - of,nietwensen.
divide;- attention,Onverdeelde aanundetaehable, onafneem baar enz., vgl.
dacht;- balanee(profits),o.(e)saldo
detachable.
(winst).
undetermined, onbeslist, besluiteloos undivul
ged, nietopenbaar (ruchtbaar)
enz., vgl. determ ine.
gem aakt enz.,vgl. divulge.
undeterred, zich niet latende afschrik- undo,los-,openmaken,losbinden,-knopen enz.; ongedaan m aken; te niet
ken (door,by).
undeveloped,vgl.develop.
doen,vernietigen;ruïneren,tegronde
richten; w eder goedm aken; zie ook
undeviating,niet afwijkend;onwankelbaar;vast,geregeld.
undone; -ing, ondergang, ongeluk;
undig, opgraven.
the past, het verleden ongedaan
m aken.
undigested, onverteerd; (
/ïg.) On verwerkt,onri
undoek, uit het dok halen.
jp,verward.
undiluted, onverdund; (
/ïg.) On ver- undoer,verwoester(vgl.undo);tobethe
m engd, vervalst.
- of,ooklhetongeluk zijn van.
undim inished, onverminderd.
undone,ontaflgedaan;los,losgemaakt
undireeted, niet geadresseerd, zonder
enz., vgl. undo; ongelukkig, geruïadres.
*
neerd,verloren;to come (get)-,losraken;to leave -,achterwege laten;
undiseernible,nietteonderscheiden (be-

to leave nothing -, niets onbeproefd
speuren),onmerkbaar.
onderscheilaten; what is done eannot be -,
und
i
s
e
e
r
ni
ng
,
ni
e
t
(
s
che
r
p)
dend;niet scherpzinnig.
gedane Zaken nemen geen keer.
undiseharged, vgl.dlscharge c); niet undoubted,ongetwijfeld;ontwijfelbaar;
onverdacht, onbetwist; -ly, ongegerehabiliteerd (v.gefailleerde).
undisciplined, ongedisciplineerd.
twijfeld,zondertwijfel,zeker.
undiselosed, Ononthuld enz., vgl. dis- undream t-of, undream ed-of, ongeclose; - buyer, ete., niet genoem de
droom d, -gedacht; an - success,
arvan
nier
t ha
had
d
koper enz.
ee
n oom
succdes (wa
dat
menmen
nimme
undiseoverable,niet te ontdekken.
gedr
undiseovered, onontdekt.
verwacht).
undiscriminating,zie undiscerning;vgl. undress,(zich)ontkl
eden;-of,ontdoen
van; -ed, onopgem aakt, onbereid
ook discrim inate.

undisguisedtly),onvermomd;openlijk,

enz.,vgl.dress c).

onverholen.
undue, niet verschuldigd; (nog) niet
undisposed,waarom trentgeen beschikvervallen (v.schuld,wisselenz.);onking is getroffen,waarover niet bebehoorlijk: ongepast; onrechtmatig;
schikt is, onaangewend; ongeneigd;
bovenm atlg,overdreven,àlte groot,
- of,onafgedaan,niet geregeld;niet
zie ook unduly;this has caused the
van de hand gedaan,onverkocht.
aecount to swell to - proportions,
undisputed, onbetwist.
hierdoor is de rekening (àl)te hoog
undissembled, undissembling, ongeopgelopen;-haste,overijlingiwithout
veinsd.
any - ineonvenienee,zonderalteveel
undissolved, onopgelost, enz., vgl. dismoeite (al te groot bezwaar); influence, onrechtm atige beïnvloesolve.
undistinguishable,zieindistinguishable.
ding;zie ook preference.
undistinguished, niet onderscheiden'
, undulate W'
f<7., (doen) golven; -d,

onaanzienlijk,onvermaard,niet uit-

blinkend.
undistributed, onverdeeld; - dividend,
o. dividend.

undulating,ook:geaccidenteerd'adj-,

golvend,gegolfd.
undulatiom golving.
undulatory,golvend;-theory,golvings-

theorie;zie ook current h).
undisturbed,onge-,onverstoord;(in) unduly, onbehoorlijk,enz.,zie undue;
possession,(in)ongestoord bezit.
(àllteveellzeer)ithepreparatory work
undividablw ontverldeelbaar.
has been - delayed, het voorbereiundivided, onge-, onverdeeld enz.,vgl.

undutilul
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unexeeptionable
uneneum bered, onbezwaard, onbelast

dend werk istezeer (meerdan nodig
was)vertraagd;notwishingto alarm
theirclients -'
,daarzijhun cliëntèle
niet al te zeer wilden verontrusten;
we hope we are not- troubling (ineonvenieneing) you in makmg this
request, wij hopen,dat wij u met

(v.eigendom).

unending, eindeloos; - complaints, e.e
klachten.
unendorsed, ongeëndosseerd.
unendowed, vgl. endow; ook:ongesubsidieerd.

dit verzoek niet al te veel m oeite unendurable, ondraagl
ijk,onduldbaar.
veroorzaken; the pieture presented unenforeeable,nietuitvoerbaar (
invoris - favourable, het beeld is gederbaar enz.), vgl. enforce en enf
or
c
e
abl
e
.
flatteerd.
undutiful, in strijd met zijn plicht; unengaged, niet gebonden enz., vgl.
plichtvergeten, ongehoorzaam .
engage;vrij,onbezet.
undyed, ongeverfd.
un-En6lish, onengels.
eigenundying, onsterfelijk, onvergankelijk. unentailed, vervreem dbaar
unearned, onverdiend; zie ook incom e
dom),vri
j.
en increm ent.
unentered, niet ingeschreven enz., vgl.
unearth, opgraven, -delven, rooien;
enterc);- goods,onaangegeven goe(/ïg.)aande
n dag (hetlicht)brengen, deren.
opdiepen, snorren .
unenum erated, vgl.enum erate.
uneasiness, ongerustheid,enZ., zzd 11n- unenviablw onbeni
jdbaar,weinig beeasy;to eause one -, iem and ongenijdenswaardig.

rustmaken;tobeundersome- (at), unequable, ongelijk.
zich enigszins o.maken (over).
unequal,ongelljk enz.,vgl.equalc);uneasy,ongerust,niet op zijn gemak, parts,ongelijke delen;- to,nietberekend voor,niet opgewassen tegen,
bezorgd (over,about,at,as to);ongemakkelijk,onbehaaglijk;(scheepv.)
vgl. equal c); -led? ongeëvenaard
lastig (v.schip);to leel- about, on(door, by),onvergelljkelijk,weergaloos.
gerust (bezorgd) zijn over;to make
oneself - about, zich o. (bezorgd) unequivoeal,ondubbelzinnig,niettwi
jm aken Ov er.
felachtig.
uneatable, ZLd inedible.
unerring,nimmerfalend (missend),onuneeonomie, oneconom isch.
feilbaar;-ly!zondertefalen(missen).
uneconom ieal, niet zuinig enz., vgl. uneseapable,nlette ontgaan,onvermi
jeconom ical.
delijk.
unedueated, onopgevoed,onbeschaafd, unessential adJ
'.,onbelangrijk,niet esonontwikkeld.
sentieelenz.,vgl.essentlaladj.èznw.,
unem barrassed,Onbelem m erd;nietverbijzaak,bijkomstigheid,watnlettot
legen, ongedwongen; ook = unhet wezen der zaak behoort.
encum beredx
unestablished, vgl. establish; ookl niet
unem ployed, ongebruikt, -aangewend;
tot het vast personeel behorend.
werkloos,zonderwerk (
zijnde);the-, uneven,oneffen enz.,vgl.even l adj.;

de werklozen;notes -,bankbiljetten
(zc!#.)oneven.
in portefeuille; - benefit, zie un- uneventful
, zonder belangrijke vooremployment;- eapital (funds),ook: vallen,rustig,kalm (verlopend).

dood kapitaal.
unexaeting, niet veeleisend.
unem ploym ent,werkloosheid;- benefit unexamined, ononderzocht enz., vgl.
exam ine.
(
dole, pay), werklozenuitkering; fund, w.fonds, -kas; - insuranee, unexampled,voorbeeldeloos,ongeëvenwerkloosheidsverzekering; the aard,weergaloos.
problem , het werkloosheidsvraag- unexeelled, onovertroffen.
stuk; - relief, werklozenondersteu- unexeeptionable,waar niets op aan te
ning.
m erken of tegen in te brengen is,
unenclosed, niet ingesloten.
onaanvechtbaar;onberispelijk;voorEngels H andelsf
voordenboek
60

unexeeptlonal
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unlleshed

treffeli
jk'
, - witness, onwraakbaar unfashioned, Ongefatsoeneerd.

getuige.
unexeeptional, geen uitzondering toe-

unfastem losm aken, -binden, openm aken; -ed, los,open.

latend;ooklOnberispelijk.
unfathomable,onpeilbaar(jig.j,ondoorunexeised, onbelast, niet aan accijns
grondelijk.
unfavourable, ongunstig (voor, for);
onderworpen.
unexeeuted, Onuitgevoerd.
onvoordelig (voor, to); to regard
unfavourably,to Iook u.y upon, m et
unexhausted, onuitgeput, niet optgegeen gunstig oog aanzien;niet veel
bruiktenz.),vgl.exhaust fcf
'
c.
unexped ed, onverwacht, onvoorzien;
gevoelen voor (plan,voorstelenza).
-l
y, Onverwachts;in the - event of unfearful, unfearing, onbevreesd.
his being unsueeessful, mocht hij, unf
easible, onmogelijk, -uitvoerbaar,
tegen onze verwachting,niet slagen.
doenlijk.
unfeed,zonderhonorarium ,onbeloond.
unexperieneed, onervaren.
unexpired,(nog)niet verstreken (afge- unfeeling, ongevoelig,hardvochtig.
unfeigned, ongeveinsd, oprecht.
lopen,vervallen).
unexplained, onopgehelderd.
unfelt, niet gevoeld; onbespeurd
unexplored, ononderzocht; (nog) niet
invloed enz.).
geëxploreerd.
unf
eneed, niet omheind; (fig.j onbeschermd.
unexported, niet uitgevderd (geëxporunfertile, onvruchtbaar.
teerd).
unexposed, niet blootgesteld enz., vgl. unfetter, ontketenen (
ook fig.j,bevrijj onbelicht. den.
OXPOSe; beschut; (phot.
unf
igur
onge
unexpounded, onverklaard.
be
wee
rd,
kt (
v.stnumm
of). erd; effen, niet
unexpressed, onuitgedrukt.
unextended, niet uitgestrekt;geen uit- unfilled, ongevuld enz.,vgl.filltz)-to
gestrektheid hebbende.
leave -, open (
oningevuld) laten.
unextinguishable,ontuitlblusbaarenz., unfinished, onvoltooid enz., vgl.finisll
vgl. extinguishable.
c); - artiele,onafgewerkt artikel.
unfadable, onverwelkbaar;niet verble- unfitad)'
.,ongeschikt,-bekwaam (voor,
kend (verschietend).
for;om ,to),ongepast;ondeugdelijk,
unfading, onverwelkbaar, onvergankein slechte condltie'
! -'for use, onlijkgvast (v.kleur).
bruikbaar,-deugdelljk; - for work,
unfaillng,nietfalend,onfeilbaar,zeker'
,
niet tot werken in staat;f
zzw,.,ongeonuitputtelijk(v.voorraad,bronenz.).
schiktmaken (voor,for);hisage-s
him for sueh a position,zijn leeftijd
unfair, onbillijk, onredelijk,oneerlijk,
m aakt hem o. voorzulk een positie;
partijdig'
,ongunstig(v.wind);(techn.j
zieook unfitted en unfitting.
ongelijk, onzuiver, onsymmetrisch;
itne
ongeschiktheid, enz., Zè
- eompetition (means), oneerlijke unf
unf
itssa,dj.
f?
concurrentie (middelen).
unf
i
t
t
e
d,
unfairness, onbillijkheid, enz., zie
ongeschikt;nietingericht(uitunfair.
gerust, voorzien enz.), vgl.fit 1h).
unfaithful, ontrouw, niet (
geltrouw unfitting, ongepast (voor);ongeschikt;
niet passend bij; -ly,onbetamelijk.
(aan,to).
unlix, losm aken; doen wankelen, aan
unfaithfulness, trouweloosheid.
hetwankelen brengen;losraken;-ed,
unfaltering,nietwankelend (aarzelend,
onvast; los; onzeker, weifelend; zie
weifelend),vast,zonder haperen.
unfam iliar, onbekend, niet vertrouwd
ook subject c,
).
(met, with), ongewoon, waarmede unflagging, onverflauwd; with - zeal
m en niet vertrouwd is.
(energy),mbt o.en ijver.
unfamiliarity, onbekendheid (met, unflatteringtly), weinig vleiend; ongeflatteerd.
with).
unfashionable,niet naar de m ode,niet unfledged (
/fg.),onrijp;onervaren.
unlleshed (jfg.),zieunfledged.
chic (elegant).
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unhandy
unflinchingtly)
genaam ;- to,ook:nietovereenkom unflinchingtly), van g'
een wijken wetend,onwrikbaar, onversaagd.
stig den aard van.
unfold, (zich) ontvouwen, ontplooien, unget-at-able (gemeenz.),onbereik-,onuitspreiden'
, loswikke
blolen,
otlegge
opene
n, n;
ontverkrijgbaar;ongenaakbaar.

ungird,los-,ontgorden.
opengaan; Open-,
vouwen,onthullen,openbaren;uit de unglazed,onverglaasd,-geglaceerd,-geschaapskooilaten;-ed,ongevouwen;
satineerd;zonderglas (ruiten).
-

from (aletter),vindenin (eenbrief) ungluw losweken;losgaan,-laten fook:
(
a
l
s bijlage).
to get -d)(v.gelijmde doosenz.).
unforbearing, onverdraagzaam .
ungotten, onverworven.
unforced, ongedwongen enz., vgl.
ungovernable,nietteregeren (besturen),
tomeloos,onhandelbaar.
force :1).
unforeseen, onvoorzien; (owing to) - un6raceful,ongracieus,-elegant,onsiereireumstanees, (wegens)o.e omstanlljk,(pllomp.
digheden.
ungraeious,onhoffelijk,Onheus;weinig
unforgivable, onvergeefli
in aanzien,niet gewild.
jk.
unforgiving? niet vergevensgezind, on- ungram m atieal,ongramm aticaal,-taalverzoenlilk.
kundig.
ungrateful,ondankbaar;onaangenaanz;
unf
o
r
t
unat
e
,
onge
l
ukki
g,
onf
or
t
ui
nl
i
j
k;
- tas
k, ondankbare taak.
ly,ongelukkigerwijze,helaas.
unfounded,ongegrond;utterly(entirely) ungratilied, onbevredigd,-voldaan.
-, van allen grond ontbloot,uitde ungrounded? ongegrond;niet goed on-

luchtgegrepen;- complaint (hopes.
derlegd (ln,in).
ete.), ongegronde klacht (verwach- ungrudged,niet m isgund;gaarne gegeting enz.).
ven (toegestaan,gedaan).
unframe, ontwrichten; -d, ook: onge- ung
rudging,gaarnegunnend (gevend),
vormd;onomlijst.
gul;-ly,ook:(vanharte)gaarne,grif;
unfrequented,zelden bezocht,stil,eenwith an - hand, royaal, gul, geen
kosten ontziend.
Ilnfriendliness, onvriendtschapplelijk- unguarded, onbewaakt, -bescherm d;
heid,enz.,zie unfriendly.
zorgeloos,onvoorzichtig;onbewaakt,
Zaam .

unfriendly,onvriendtschapplelijk,slecht
gezind; onbevriend; ongunstig (v.
weder).
unfruitful, onvruchtbaar (ook fig.).
unfruitfulness, onvruchtbaarheid (ook
/f:.).
unfulfilled, onvervuld enz-, vgl. fulfil.
unfunded?zie debt h).
unfurl:(zlch)ontplooien,ontrollen,uitsprelden,openen;losgooien (v.zeilen).

niet op zi
jn hoede; - expression
(remark),onvoorzichtige opmerking
(uitdrukking); in an - moment, in

een onbewaakt ogenblik.
unguent, zalf:sm eersel.
unguessed, nlet geraden, ongegist;

(at).niet vermoed.

unguided, niet geleid.
unguilty, onschuldig (
aan,of).
ungum ,ontgomm en;losweken;to com e
-m ed, losgaan; (
gemeenz.) spaak-,
m islopen.

unfurnished, ongem eubileerd; - with,
niet voorzien van.
unfused,Onge-, onversm olten.
ungainly, lom p, links, onbehouwen, unhaekneyedynietal
ledaags(afgezaagd),
plomp.
nog nieuw (fris).
unham
o
nt
,
af
ha
r
e
n.
ungarbled, onuitgezift; onverm inkt.
ungarnished, ongegarneerd, -opge- unham pered, onbelem m erd; - by any
ies, door geen invoerrechten bem aakt,-versierd;(
jig.)onopgesmukt. ldut
ungear, ont-,afkoppelen.
em m erd.
ungenerous, onedeltmoedig); bekrom- unhand, loslaten.

pen?onvrijgevig.
unhandsome,nietmooi,lelijk;onooglijk;
ungenial, ongunstig (voor, ty), guur, onheus, ongepast; niet royaal.
ongroeizaam ; onvriendelijk, onaan- unhandy, onhandig (in het gebruik),

unhanv
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unimpeachable

lastiq te hanteren; (p.persoonj on- unhopdul, niet hoopvol, w einig belovend; m oedeloos.
handlg; L
scheepv.j onhandzaam .
unhang, afnem en,van den haak enz. unhouse,ui
t het huisverdrijven,dak-

nem en; - the rudder, het roer afloos m aken.
unhurt,onbezeerd,-gedeerd,-gekwetst;
hangen.
onbeschadigd; onbenadeeld.
unhappiness,ongeluktkigheid).
unhusk, pellen, doppen, van het omunhappy
,
Ong
e
l
ukki
g
L
o
ok
/
f
g.
)
;
an
rem ark, een m in gelukkige ophulselenz.ontdoen;-ed,ooklin den
m erking.
dop (v.graan).
unhayboured, zonder schuilplaats, on- uni..., één...; -axti
lal, eenassig; eanzeral, nzet één (
beschut.
wetgevende)
ka, zie
unharm ed, onbeschadigd,-gedeerd.
mer; -eolourted), eenkleurig'
unhasp, loshaken,-m aken.
verder afzond.samenst.
unhead,openen,den top (bodem ) af- unieyele, eenwieler.
unidea#d, unideaed, zonder (
nemen (v.vat).
eigen)
ideeën.
unhealthiness,ongezondheid Look jig.).

unhealthy, ongezond Look jig.j; rates unidireetional, in één richting;(elecfr.)
bounde; up to - heights,de prijzen
gericht; - reeeption Lradio),gerichte
ontvangst.
liepen sprongsgewijze op tot abnor-

''Unies'', aandelen Unilever.
unifie, één-m akend.
unifieation, unificatie,éénm aking.
pr
a
kt
i
j
ke
n.
unheard-of-ness,the - of ..., het onge- uniform adJ'.,uniform,eenvormig,eenhoorde van ....
der,één'
,gelijktmatig);eensluldend'
,
unheeded,waar geen achtop wordtgeL
t
e
c
hn.
j
co
ns
t
a
nt
,
e
e
npar
i
g,
ge
l
i
j
kmatig;- rate,eenheidstarief;ofa x sizw
slagen, onopgemerkt, verwaarloosd.
unheedful,zie heedless.
van
gelijke grootte,alle even groot;
unheeding,achteloos,zorgeloos,onachtly,ookLdoorlopend,steeds (op dezaam ; - of, niet lettend op, zonder
z
elfde wijze); znm., uniform; çr'fc.,
uniform m aken; in een uniform
acht te slaan op,zich niet bekom m esteken.
rend om .
unhelplul, niet willende of kunnende uniform ity, uniformiteit, enz.,zie unihelpen,onhulpvaardig; hulpeloos.
f
orm adj.;eent
vormiglheid;topossess
in sizw shape an4 eolour, van
unhesitatingtly), zonder aarzelen (bedezelfde grootte,vorm en kleurzi
jn;
denken).
the - ol the books!de geli
unhewn,onge-,onbehouwen,ruw (ook
jkluidend.
heid der boeken.
jig.j,onbekapt.
tot e'e#n m aken;
unhidtden), onverborgen.
uni
f
p
ve
r
ent
i
gl
e
n,
um fied stock, tot denzelfden renteunhide,onthullen,blootleggen.
unhindered? ongehinderd, -belem merd.
voet herleide fondsen.
m ale hoogte.
unheard-ol,ongehoord;- prad lees,o.e

unhinge,ult de hengselslichten;(/ïg.)
openen;Ljig.jontwrichten;(/fg.)van
streek brengen.
unhitelb loshaken,-maken;afhaken (v.
telefoon e.d.).
unholy (Jfg.,gemeenz.j,verschrikkelijk,
ontzagli
jk.

unilateral,eenzijdig,slechts één partij
bindend (v. contract);(clccfr.)eenzijdig.

unim aginable, ondenkbaar.
unim aginative,nuchter,zonderverbeeldingskracht.
unim agined, ongedacht;ondenkbaar.
unim paired, ongeschonden,-aangetast,
unhood,de,kap afnemen.
-vermi
nderd,-verzwakt;- eredit,onunhook,af-,loshaken.
chokt crediet.
unhoop,van dehoepelsontdoen (v.vat unxmespas
sioned,nuchter, zonder hartsenz.).
tocht, koel.
zmhope; (geœ.: - 1or), onge-, onver- uni
mpeaehableyonaanvecht-,onbetwist-,
hoopt;an --for sueeess, een onveronaaniast-,onwraakbaar;onberispehoopt ,su cces.
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unique
5ik heb uninterested,zonder belangstelling onlijk;I have iton - authorityho
verschillig, niet (
er bij) betroftken
het uitonverdachte bron;- nesty,
onkreukbare eerli
(gei
'nteresseerd).
jkheid.
. 0nunim peaehed, onaangetast, onbetwist; uninteresting, oninteressant; ook'
onbeschuldigd.
be
l
angr
i
j
k.
unim peded, onbelemm erd -gehinderd. uninterm itted, uninterm ittent,uninterunim portance,onbelangri
jkheid;a matmittingtly), onafgebroken, zonder
tussenpozen, voortdurend.
ter of -, iets van geen gewicht.
unim portant, onbelangri
jk, onbeteke- uninterpretable, niet voor uitlegging
vatbaar,niet te vertolken.
nend,van geen bel
ang (gewicht,beuninterrupted, onafgebroken, onondert
e
ken
i
s
)
.
broken;ongestoord;-ly,ooklzonder
unim pressed,nietonderdenindruk;niet
overtuigd; ongestem peld.
onderbreking.
unimpressionable, niet voor indrukken uninterruption,onafgebroken-,ononderbrokenheid,voortduring.
vatbaar?onontvankelijk.
unimpressivw weinig indruk m akend, uni
nured,nietgewend (aan,to): niet
niet indrukwekkend.
gehard (tegen,to).
unimprovable, niet te verbeteren.
uninventivw niet vindingrijk.
unimproved, onverbeterd; niet beter uninvested.nietbelegd enz.:vgl.invest;
- eapital, ook:dood kapltaal.
(productief) gemaakt (v.land).
uninvited, ongenood,-gevraagd.
unineorporated, vgl.incorporate ww.
uninllam m able, niet ontvlambaar, on- uninviting, niet (weinig) aanlokkelijk
brandbaar.
(aantrekkelijk); afstotend, -schrikkend.
uninflueneed,onbeïnvloed (door, by),
onbevangen, -bevooroordeeld, vrij union znœ.,sam envoeging,vereniging,
van vreemden invloed.
verbinding; (verlbond,unie,vereniuninfluential, zonder invloed, niet ingingàverblntenis;eenheid?eendracht'
,
unimpeaehed

vloedrijk.
de hoogte (van,of,on);(fnz.)slecht

uninfornzed, niet onderricht, slecht op

onderlegd,onwetend.
uninhabitable, onbewoonbaar.
uninhabited,onbewoond.

uninitiated, oningewijd;the -, de oningewijden (buitenstaanders).
uni
njured, ongeschonden,-beschadigd,
-

gedeerd; onbenadeeld.
uninstruded, ononderricht, -onderwe-

z
enionwetendizonderopdracht(last);
- how to *
*@; niet wetende,hoe @@**
uninstrudive, niet leerrijk1 waaruit

verblndingsstuk,-pijp; llnkerbovenveld der Eng.vlag (ook afzonderlijk
als vlag);halflinnen,-wolenz. Look:
- eloth); ook = trade union; the
Uniom zie United States;''Unions'',
aandelen Union Pacific Railroad;
postal -,postunie;- is strenKth,een-

drachtmaakt macht;in (perfect) >
in (volkomen)eensgezindheid;to fly
thellag - down,de (Eng.)vlag voeren a1s noodvlag; - Jack (flag)>
Britse vlag; - offieials, vakverenigingsleiders; - suit ta4mer.l, combination:hemdbroek;c#j.,met ket-

ting en inslag van verschillende
vezel.
unionism , zie trade unionism .
unintelligent,nietverstandig (vlug van unionist znw.,(trade) -,georganiseerd
arbeider, lid ener vakvereniging,
begrip,schrander,intelligent).
unintelli6ibilit/,onbegrijpeligkheid,enz., aangeslotene (bijvakver.);adj.,vakzie unlntelllgible.
verenigings....
partite, niet verdeeld.
unintelligible, onbegrijpelijk, onver- uni
unique adJ'.,énig,uniek,Ongeëvenaard;
staanbaar,onduidelijk.
niets te leren valt.
uninsurable, niet verzekerbaar.
uninsured, on-, niet verzekerd.

unintended, niet (zo) bedoeld, onopzetteligk.
unintentionaltly),onopzettelijk,zonder
opzet.

- of itskind,eniy in zijn soort;a opportunity,een enige (unieke)gelegenheid;(shop)in a-positiom (zaak)
Opprachtigen (zeldzamen)stand;-Iy,

uniqueness
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ook.
'(enig en)alleen;opzichzelf;znw.,
unicum .
uniqueness,vgl.unique adj.
unison,harmonie,overeenstemm ing'
,in
-i% eens
t
e
m
mi
g,
i
n
vol
maakt
e
har
l
no,

nle tovereenstemming) (met,with),

eensgezind.
unissued, onuitgegeven enz., vgl. issue

bj; - eapital, niet-uitgegeven (-geplaatst)kapitaal;- shares,aandelen

ln portefeullle.
unit, eenheid'
, aggregaat, installatie'
,

ookl fabriek (ïnz. v. onderneming

welke verscheidene fabrieken in be-

drijfheeft);,,unit'':kist(petroleum);
(als adj.jeenheids...,pereenheid;-s
and tens, eenheden en tientallen ;
eledrical (thermal, etc.) -, eenheid
van electriciteit (warmte enz.);
m onetary -,- ofvalue,munt-e.;- of
weight,gewichts-e.;- ofwork,e.van
energie'
,- consum ption,verbruik per

unknowing

DT'
OI
'd
. f
) algem een VOPS1
verbreid);
alzijdig'
,voor alle gevallen geldend
(v. regel enz.);zie ook universally'
,
to m eet with - applause, algem een
toegejuicht (met algemene instemming begroet) worden; - eompass,
verlengpasser; - joint, kruis-,universaalkoppeling; - language, wereldtaal'
,- legatee, universeel erfgenaam ; this practice is - am ong ...,
deze gewoonte is algemeen onder...;
-

screw-wrench (spanner), Engelse

sleutel'
, zie ook exhibition en provider.
Jzniversality, algem eenheid, enZ., Zèd
universal'
, universaliteit.
universalizw algemeen m aken.
universally,algem een,enz.,zfcuniversal;
allerwegen,algemeen,zonder uitzon-

dering;itis-admitted(believed,etc.)
that ..., algemeen wordt toegegeven
(gelooft men enz.),dat

universe, heelal.
e.; - price, e.sprijs,pri
js per e.
university, universiteit, hogeschool; unitable, verenigbaar.
fee, collegegeld;- training,academ iunitary, eenheids...; een eenheid vorm end; uniform ; the m anagem ent
sche (universitaire)opleiding;--bret
l

(-taught, -trained), academisch ge(eontrol,etc.) must l)e -,de leiding
(contrôleenz.)moetin één hand zijn. vorm d; zie ook education.ontwrichoint,uitelkandernemen,
unite, verenigen, verbinden (met,to, unj
ten; -ed, ook: zonder geledingen
with);aaneen-,bijeen-,samenvoegen;
(voegen).
zich verenigen (met,with), tot één
ust,onrechtvaardig enz.,vgl.just l
maken (worden),een verbinding vor- unj
men; -dly, vereend, gezamenlijk; adj.; (not) -ly, ookk (niet) ten onrechte;- scales(weights),onzuivere
eendrachtiglijk'
, to take -d aetion,
balans (gewichten).
gezamenlijk optreden;to form a -d
front, een aaneengesloten front vor- unjusti
fiahle, niet te rechtvaardigen,
onverdedigbaar,onverantwoordelijk.
m en;- interests,belangen verenigen;
ustified, ongerechtvaardigd, onverthe United Kingdom (ajgek.: U.K.), unj
antwoord; ongegrond.
hetVerenigd Koninkrijk;U.d States
mpt(jig.)?slordig,onverzorgd,verof America qajgek.: U.S.A.), V.e unke
waarloosd.
Staten van Amerika;the U.d States
has @**# de V .e Staten hebben ...;to unkennel (
/ïg.),Opsporen,-snorren.
talk U.d States (gemeenz.j,zich van unkept,nietbewaard (
behouden,onderhouden,nagekomeu enz.), vgl.keep
krasse taal bedienen; oil will not w ith water, olie laat zich niet m et
c,)en c,a).
,
watdrverbinden;-.withthem intheir unkind,Onvriendelig.k enz.,vgl.kind 1j.
-l
y
,
o
o
k:
guur
.
effort (in trying) to ..., met hen
sam enwerken om
unknit, losmaken (ook jig.j, uithalen
unity, eenheid, overeenstemm ing; een- unknot, losm aken,-knopen.
drachttigheid);at(in)-,eendrachtig, ue nowable, niet te weten (kennen),
eensgezind;to be at - with, het eens
onnaspeurlijk.
ng,nietwetend (kennend);onzijn met;- ofaim, eenheid van doel. unknom
wetend, onkundig; - of, Onbekend
univalent (chem.),eenwaardig.
m et; -ly, ook = unwittingly.
universal,algemeen,universeel; wereld

unknown
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unknown adj. onbekend;ongekend'
,-,
unlovedz onbekend maakt onbem ind;
- partles, onbekenden;
riehes

(treasures, wealth), ongekende rijkdom (schatten);- to Mr X,buiten
medeweten van den heer X ,zonder
dat de heer X er iets van afwist;it

was - to me,hetwas mijonbekend;
zie ook quantity'
,zîtw., (het) onbekende;(de)o.e(n);Lwisk.)o.e (grootheid).
niet geëtiketteerd.

unlabelled,
unlaboured, onbewerkt; onbebouwd;

(jig.) ongedwongen,natuurlijk.
unlaee,losrijgen.
unlade, ontladen, lossen (zdî#.); (jig.t
ontlasten;-m onge-,Onbeladen.
unlam ented, onbetreurd.

unlash (scheepv.), losmaken, -gooien,
sjorren.
unlateh, openen, van de klink doen.
-

unlawful,onwettig,onrechtm atig;ongeoorloofd; - gaim woekerwinst.
unlawfulness, onwettigheid, enz., zie
unlawful.
unlead (drukk.j,hetlood (
wit)verwijde-

unlooked-for

van;integenstellingmet;itis(Iooks)
not- ...,hetlijktenigszins(welwat)
op...;it was - anything l ever saw
before,ietsdergelijkshad ik nimmer
tevoren gezien;thatisso - him ,daar
is hijhelemaalde man nietnaar;his predecessor, he was...,in tegenstellzngmetzijn voorganger,washij...
unlikelihood,unlikeliness,onwaarschijnlijkheid.
unlikely, onwaarschijnlijk; vgl. verder
likely; ook: weinig belovend; - but
notimpossible?onwaarschijnlijk,doch
nietonmogeligk;heis- tocome,hij
zalwaarschijnlijk niet (hetisnietw.
dathijzal)komen;theyarethemost
- people to do sueh a thinp van hen
kan m en zoiets allerminst verwach-

ten;an - story,een onwaarschijnlijk

verhaal;an - venture,iets datweinig
kans van slagen biedt.
unlimited, onbeperkt, -begrensd, -bepaald,-gelim iteerd;- liability, onbe-

perkte aansprakelijkheid; - order,

ongelimiteerde order; to lay in stock of ...? eindeloze voorraden ...

inslaan; zIe ook company b4 en
uit (het zetsel).
credit c,
u).
onwetend;-ed,-t,niet(aanlgeleerd; unlined, ongelinieerd', ongevoerd, -bekleed,-beschoten.
zie ook go tza).
unlink, ontschakelen, losmaken; afunleash, loslaten Look jig.4.
ren

unlearm ver-, afleren; -ed, Ongeleerd,

koppelen.
unliquidated, niet vereffend enz., vgl.
liquidate; nog openstaand.
momenteel kan geen (voor lening unl
isted?- securities,nietin de officiële
beschikbaar) geld worden geplaatst.
notemng opgenomen (incourante)
fondsen.
unless,tenzij,indien ...niet, tenvvare;
- I hear f
rom you to the eontrary, unload, ontlasten, ont-, af-, uitladen,
behoudens uw tegenbericht.
lossen (v. lading, schip); Lintrans.j
unlettablw onverhuurbaar.
lossen,afladen;(/Jg.)luchtgeven aan,
uitstorten; zie ook unloading; unlettered 1, ongeletterd, onbelezen.
unleavened, ongezuurd.
unlendable, m oney is at present >

seeurities (stock) fbeurst.,gemeenz.),
unletteredII,niet(metletters)gemerkt
fondsen spuien.
enz.,vgl.letter 11/)fcf
'
c.
unl
oading, lossing, enz., zie unload;
unleveladl'
.,nietwaterpas,ongelijkenz.,
charge 1or -,- charges,losgeld;days
vgl.levelb);f<zœ.,ongelijk maken.
-, losdagen; platform for -, unlieensed, zonder vergunning (verlof, fpolr
atform , losperron; - herth, loslicentie,patent), ongeoorloofd;vrij,
geen vergunning vereisend; niet
plaats.
(officieel) erkend; zie ook broker. unloek, van het slot doen;(zich) ontuxllike c#j., niet geli
jkend, ongelijk; sluiten,losmaken (-gaan);Lfig.jblootleggen;onthullen;- one'sfunds,zijn
thetwo samplesare(utterly,quite)-,
geld losm aken.
de twee monsters gelijken (in het
geheel)nietop elkander;voorz.?niet unlooked-for,onverwacht,-verhoopt;event, onverwachte gebeurtenis.
gelijkendop,andersdan,verschlllend

unm oving
unloosetn)
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unloosetn),losmaken, laten,vrijlaten. unmeehanical,niet machinaal (mechaunluckiness,ongeluk,onfortuinli
jk- onnisch,werktuiglijk) (ook jig.).
voorspoedigheid.
unm editated,onoverdacht,niettevoren
unlueky!ongelukkig, fortuinl
beraam d.
ijk -voorspoedlg;ongeluks...;in an - hour,te unmeet (
veroud.),ongepast,-geschikt,
onzaliger ure.
oorbaar.
unm ade, vernietigd,enz., zie unm ake; unmentionabl
e, niet te noemen (verookl (nog)niet gemaakt.
melden).
-

-

-

unm ake, vernietigen, te niet doen;
ruïneren, te gronde richten; this
m eans the unm aking of the eoneern,
hieraan zalde ondernem ing te gronde
gaan.
unm ailahle,niet per post verzendbaar.
unm am ontm oedigen.

unmanageable,Onhandelbaar;moeilijk

unm entioned, onverm eld.
unm erehantable!Onverkoop-,Onverhandelbaar;niet gewild,incourant.
unm ereiful, onbarm hartig, ongenadig.
unm erited, onverdiend.
unm esh, ontwarren.
unm ethodieal, onm ethodisch.
unm etrieal, niet metrisch.
unm illed,ongevold,-gewalkt;ongekar-

te hanteren;onbestuurbaar.
unm annered, unm annerly, ongem ateld (v.munt).
nierd.
unmindful,- of,nietdenkend om (aan),
niet indachtig aan, vergetend, zich
unm antle, ontmantelen,-takelen.
unm anulactured, onbe-, onafgewerkt,
niet bekom m erend Om .
ruW .
unm ingled, onverm engd.
unm apped, niet in kaart gebracht.
unmistakable, onmiskenbaar;this
unm arked, ongem erkt, zonder merk;
points unmistakably to ..., dit wijst

zich nietonderscheidend (door,hy),

duidelijk op ....

onopgem erkt.
unmi
tigable,niettelenigen(verzachten).
unm arketahility, onverkoopbaarheid,
unmitigated. onverzacht, onverm inenz.,zie unm arketable.
derd;(gemeenz.)onvervalst,doortrapt.
unm arketable, onverkoop-, onverhan- unmixed,onge-,onvermengd (
ook jig.);
delbaar, incourant, niet gangbaar,
not an - blessinw geen onverm engde
niet geschikt VOOr de m arkt, niet
zegen;- with foreign substanees,vrij
gewild .
van vreemde bestanddelen.
unmaek,hetmaskerafrukken(-werpen), unmodernized, ongem oderniseerd, 011derwets.
(zich) ontmaskeren, (zich) in zijn
ware gedaante tonen.
unmodifiablw niet voor wijziging vatunm ast, ontm asten.
baar.
unm astered,onverm eesterd,onbedwon- unmodi
fied, ongewijzigd.
unm olested,ongehinderd,-gestoord,Ongell enZ.y vgl.master c) wl
v.
unm atehahle, niet te evenaren' Waar
gemolesteerd.
hetpassende nietbijtekrijgen is. unm oneyed, zonder geld,onbem iddeld.

unmatehed, ongeëvenaard (door, hy;
wat betreft, for), onovertroffen,
enig (inzijn soort);niet(bijelkander)
passend,er niet goed bijkomend.
unmatured, (nog) niet vervallen (v.
wissels enz.).
unmeaning, zonder betekenis (zin),
nietszeggend.
unmeant,niet (zo)bedoeld (gemeend),
onopzettelijk.
unmeasurable fzeld.),zieimmeasurable.
unmeasured, ongemeten; onmetelijk;
teugelloos,onm atig; ook
rical.

unmet-

unmoor fscheepv.j,onttuien;losmaken,
-gooi
en.
unmoral,zonder(begripvan)moraliteit.
unm ortgaged, onbezwaard, -verhypothekeerd.
unm otived, vgl.m otive ww.
unm ount, dem onteren, uit elkander
inge
n
em ze
ent' -ed, niet gem onteerd; niet
(gevat);onopgeplakt.
unm oved,onbewogen,-aangedaan,-geroerd,Onverstoorbaar;Onbeweegl
ijk,

standvastig; (zdJ#.) niet bewogen
(verglaatst).
unmonnwbewegingloos;onaandoenlijk.

lm m gM'n

unm own, ongem aaid.

unmutilated.onverminkt fook jig.j.
unmuzzle,den muilband afdoen Linz.
/k.),vrijmaken (v.d.pers bijv.).
unnail, de spijlters halen uit, open-,
losm aken.
unnam ed. ongenoemd; naam loos.

unnatural. onnatuurlijk; he, not -ly,
replied....hijantwoordde...,hetgeen
zeer natuurlijk was (niet behoeft te
bevreemden).
unnavigahle,onbevaarbaar;onzeewaardig;onbestuurbaar (v.ballon).
unneeessariness,onnoodzakelijkheid.
unnecessary adJ'
., nodeloos, onnodig,
niet noodzakelijk; znw (ztl@., gew.
zzze.:) onnodige (niet noodzakelijke)
dingen.
unneeded, on-, niet nodig; m any im -

uzlpassable
unobstruded, onbelem merd.
unohtainable, onverkri
jgbaar.
unobtrusivw niet op-, indringerig, bescheiden; niet opvallend.
unoeeupaneyj (
het)onbewoond zijn (v.
Pand).
unoeeupied,niets om handen hebbende,
niet bezig;vrij,onbezet,leegstaand,
onbewoond,ongebruikt.
unoffending,zie inoffensive.
unoffered, onaangeboden.
unoffieial, officieus, niet officieel;
m arket, nabeurs'
,zie ook broker.
unofficious, niet op-,indringerig.
unoiled, ongeolied.
unopened,ongeopend;- book,onopengesneden boek.
unopposed, onbestreden,zonder verzet,
ongehinderd;zonder tegencandidaat.
unordered,ongeordend;niet besteld.

plementswere hought - by them,er
zsveelaangeschaftdatzijnietnodig unor6anized, niet georganiseerd.
hadden.
unoriginal,nietoorspronkelijk,afgeleid.

unornam ental, onversierd,-getooid.
unneedful, onnodig.
unnegotiable, onverhandelbaar; - bill, unostentatioustl
y), zonder (veel) vertoon, eenvoudig, niet opvallend
o.e (niet gangbare, niet verdiscon-

teerbare)wissel.
(ostentatief).
unneighbourly,onbuurschappelijk,niet unowned, zonder eigenaar,onbeheerd;
ni
et erkend (
als goede buren.
toegegeven).
unnerve.ontzenuwen,verzwakken,ver- unpack, uit-,ontpakken;
to(
sï
e
ll
,la
lo
/
g.
)-ed
ont
sslam men.

ten,lucht geven aan;

(onverpakt
)verkopen.
ongepagineerd.
unpage
d,
unnotieeable, onm erkbaar, niet waar- unpazd adJ'., onbetaald, onafgedaan,
unno
ted, ontoplgemerkt; onbekend,
vermaard,onaanzienlijk.

neem baar.
unnotieed, onopgem erkt;to pass -, o.

voorbijgaan,nietopgemerktworden;

to allow a thing to pass -, ook:iets

laten passeren (/ïg.).

unnotieing, zonder op te merken.
unnum bered, ongeteld, talloos; ongenum m qrd.

onvoldaan; Onbezoldigd; ongefrankeerd;the am ount -,hetOnbetaalde
bedrag; - eheque, o.e cheque; elerk,volontair; - creditor,o.credi-

teur;- for, (nog)o.(v.gekochtegoederen);zie ook callè,), capital 1h),
duty 11c), interest 11c);znw., -s,
o.e cheques enz.

unobjedionablw niet aan bedenking unpaired, ongepaard.
onderhevig, waar niets tegen in te unpal
atable,onsmakelijk (ookfig.),Onbrengen valt,onaanvechtbaar,onbeaangenaam,-verkwikkelijk.
unpaper,van (het)papierontdoen;-ed,
rispelijk;onaanstoteli
jk.
unobliging, niet voorköm end enz., vgl.
ook: niet behangen.
obliging.
unparallelled, ongeëvenaard, Weergaunobservable, niet waarneembaar, onloos.
m erkbaar.
unpardonahle, onvergeeflijk.
unobservant,onopm erkzaam ;tobe- of, unpardoning, niet vergevend, Onver-

nietin achtnemen (nakomen,-leven), unpa
zoe
nlijk.
rliam entary, Onparlementair.
niet waarnem en.
unobserved, onopgem erkt.
unobserving, onoplettend.

unpassable, onovertrefbaar; Ongang-

baar (v.geld).
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unproduetiveness
unpatented
unpatented, ongepatenteerd, niet gederleestekens'
,ongevoegd (v.muur).
octrooieerd.
unpoised, niet in (uit het) evenwicht
unpatronized,niet begunstigd enz.,vgl.
(gebracht),onevenwichtig.
patronize;onbeklant.
unpolished,Ongepolijstenz.,vgl.polish
çcf
z
f,.'
, ruw, onbeschaafd.
unpatterned, zonder patroon (figuren,
unpopular, impopulair,niet gewild.
werkje).
arity, im populariteit.
unpavw
opbreken (v.straat);-d,ook: unpopul
ongeplaveid,-bestraat.
unpossessed, - of, niet bezittend,niet
in het bezit van.
unpayable, niet te betalen;niet renderend (
lonend).
unposted,nietop de hoogte (gebracht,

gehouden); niet gepost (ter post
unpeg, (Openen door) de pennen (te)
halen uit,vandepenlnen)nemen;de
bezorgd); (boekh.jniet geboekt.
bepalingen tot regeling van (valuta unpraetxeal? onpractisch.
ofprijzen)buiten werking stellen.
unpradieality, (het)onpractische.
unpen, uit de schaapskooilaten;vrij- unpraetised,ongeoefend,-bedreven,-erlaten.
varen (in, in); niet beoefend (toeunpensioned, niet gepensionneerd;niet
gepast);ongebruikelijk.
pensioengerechtigd.
unpreeedented,zonderprecedent (vOOrunpeople,ontvolken;-d,ooà:onbevolkt.
beeld, weerga), weergaloos, ongehoord;for a period of - length, ook:
unpereeivable,ontbelmerkbaar.
unpereeived,onloplgemerkt,onbemerkt. langer dan ooit tevoren; - ly lol:
unperforated, ongeperforeerd, -dOorpriees,ongekend lage prijzen.
boord.
unprejudieed, onbevooroordeeld, -beunperformed, onvolbracht, -verricht
vangen,onpartijdig'niet benadeeld.
enz., vgl. perform .
unprem editated, niet van tevoren beunpermitted, ongeoorloofd.
raamd (overlegd),onvoorbereid,onunperplexed,onbeschroom d,niet verleopzettelijk.
gen;niet verward (gewrongen),een- unprepared, on-, niet voorbereid (op,
voudig.
for);er nietop voorbereid (om ,to);
unpersuadable,niet te overreden.
geïm proviseerd.
unperturhed, onverstoord.
unpreparedness,(het)onvoorbereidzijn;
unpiek, lostornen (v. naad), uithalen
gemisvan behoorlijkevoorbereiding.
(v.steken); -ed, ook:onuitgezocht, unprepossessed, niet vooringenom en,
onbevooroordeeld.
gesorteerd.
unpim losspelden; ontgrendelen; de unprepossessi
ng,niet(weinig)innemend,
rekke
li
j
k.atigend, bepennen halen uit;(/fg.)ontwrichten. niet zeer aant
ni
et aa
nm
unplaeed.ongeplaatst; (nog)niet aan- unpresum ingy
scheiden.
gesteld; - balanee (o1 a loan), niet unpr
etendinw unpretentious, zonder
geplaatstsaldo (v.lening).
unplanned, onontworpen; onberaam d.
pretenties,bescheiden,onaanzienlijk.
unpleasant, onaangenaam , onprettig; unpreventable, niet te voorkom en.
the m atter is highly - to us, deze unpri
eed, nietgeprijsd.
kw estie is ons hoogst onaangenaam . unprineipled,beginselloos;gewetenloos.
inted, ongedrukt; onbedrukt; unpleasantness,onaangenaamheid,(het) unpr
eottons,onbedruktekatoenen stoffen.
onaangenam e;he had a slight - with
histenant?hijhad een kleine onaan- unprivileged, zonder (bijzondere)voorrechten.
genaamheld met zijn huurder.
unpleasing, Onaangenaam enz., vgl. unproeurabl
w niet teverkrijgen.
unprodudive, niet vruchtdragend, im pleasing.
unpledged, onverpand,-beleend.
productief,niets(weinig)opbrengend,
-

niet renderend;to be - o1, geen ...
opleveren.
odud iveness,
im productiviteit,
unplug,depluggen (stoppen)halen uit. unpr
enz.,zie unproductive.
unpointed,nietgepunt (gespitst);zonunpliable? unpliant, onbuigzaam enz.,
vgl. pllable.
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Mnreealled
unprofessional
'
unprofessional, niet van een vakm an,
with -approval,hetvond onverdeelde

leken..., niet overeenkomstig (in
strijd met) de eisen van het vak
(beroep).

goedkeuring;hegavehis- assent,hij
gaf onvoorwaardelijk zijn toestemming;zie ook acceptance c).
'
unprofitablw niet voordelig enz., vgl. unquenchable, onl
es-, onblusbaar (ook
profitable.
jig.),onverzadelijk.
'
unprofitableness,onvoordeligheid,enz., unquestionable, ontwi
jfel-, onbetwistzie unprofitable.
baar; unquestionably, ontegenzegge'
unprogressive, niet vooruitstrevend,
lijk*
conservatief.
unquestionableness, ontwijfe1-, onbe'
unprom isinw weinig belovend, onguntwistbaarheid.
stig.
unquestioned, niet ondervraagd; onbeunprom pted, vri
jwillig, ongevraagd, twist;togo(pass)-,vanzelfspreken,
zonder er toe te zi
jn aangespoord.
niet aan twnfel onderhevig zijn.
unpronounced, niet geprononceerd
unquestioning, geen vragen stellend,

(sprekend).

niet twijfelend; - discipline (obe-

'
unpropertied, - classes, niet-bezittende
dienee),onvoorwaardelijke discipline
klasse.
(gehoorzaamheid).
'
unpropitious,ongunstig (
unquiet, onrustig, rusteloos,woelig.
v.
ge
l
e
ge
nhe
i
d,
ogenblik,wederenz.
).
unyuietness, onrustig-,rllsteloos-,woeunproportional, unproportioned, ongellgheid.
evenredigd,buiten verhouding (aan, unquotablw niet aan te halen.
tot,to).
''unquote''(intelegr.),aanhalingsluiten;
unpropped, niet gestut (geschraagd,
vgl. quote.
unquoted, niet aangehaald enz., vgl.
gesteund).
unprotected, onbescherm d enZ., vgl.
quote;zonder notering; - seeurities,
protect.
niet-genoteerde (incourante)fondsen.
'unprotested, ni
et geprotesteerd (3r. unrated,niet geschat (getaxeerd).
unr
avel, uit-, losrafelen; ontwarren;
wissel).
unprovable, niet te bewi
jzen.
(/fg.)optwarren,-raadselen,-knopen,
unproved,unproven, onbewezen.
oplossen.
unprovided, nietvoorzien (van,with); unravelment, uitrafeling,eIIZ.,zie 1lnnietverschaft;onvoorbereid;onvoorravel.
zien;- for,onverzorgd;Ongedekt (v. unread, Ongelezen; Onbelezen.
unreadable, onleesbaar: Ongenietbaar;
wissel).
unprovoked, niet uitgelokt (geprovo(zeld.) = illegible.

ceerd),zonder (enige)aanleiding.

unpublished,onuitgegeven,nietbekend
gem aakt enz., vgl. publish.

unready, niet gereed (klaar); onvoorbereid (op, for); niet vaardig,
traag,talm end,dralend.

'
unpunctual, niet (stipt) op tijd,niet unreal?onwerkeli
jk,-wezenlijk.
punctueel enz. vgl. punctual.
unrealizablw niet realiseerllaar enz.,
ï
unpunetuality,vçl.unpunctual;the - of

vgl. realize.

the staff (train serviee)? het te laat unreason,onverstandigheid,dw aasheid.
komen (niet op ti
jd zljn) van het unreasonable, onredelijk enz-, vgl.
reasonable; buitensporig; he not
personeel(de treinen).
unreasonably cl
'
unpunished,ongestraft;to go (pass) >
aimed...,hijvorderde
niet zonder reden (
o.bli
jven.
grond)....
unpurehasablw niet te koop, OnV0r- unreasonableness, onredeli
jkheid,enz.,
zie unreasonable.
krijgbaar.

unpurified,ongezuiverd enz.,vgl.purify. unreasoned, redeloos; onberedeneerd.
unreasoning,nietredenerend,onnadenunpurse, uit de beurs nem en.
unqualified,onbevoegd enz.,vgl.qualikend.
fiedenqualify'
,onvermengd Lookjig.), unrecallable, onherroepbaar.
onvoorwaardelijk,onverdeeld;itmet unrecalled, onherroepen.

unreceipted
unreeeipte4, ongekwiteerd.
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unrestored

unremunerative, niet lonend (winstunreeiprocated, onbeantwoord (/ïg.), unr
geve
nd,renderend).
enewed, niet ver-,hernieuw d.
onvergolden.
et terugbetaald; onverunreekoned,nietgerekend (geteld),niet unrepaid,veni
m edegerekend.
goed2 rgolden.
unreelaim ed, niet opgeëist enz., vgl. unrepam slechte staat, (
staat van)
verval.
reclaim .
unrepaired, niet hersteld, gerepareerd
unreeognizable,onlherlkenbaar.
-

unreeognized,nietherkend;nieterkend.
enz., vgl.repair 11 W W .
unreeordedyonverm eld,nietopgetekend; unrepealable, niet te herroepen.
ni
et ingeschreven (geregistreerd)à - unrepealed, onherroepen.
exports and imports, niet officleel unrepentant,unrepentinw geen beroum
verm elde uit-en invoeren.
gevpçlend (tonend) verstokt.
unreeoverable, onherstelbaar.
unrepiningtly),zonderklagen (morren).
unredeemable, zie irredeem able.
gelaten.
unredeemed,niet in-,afgelost enz.,vgl. unreplaeeablw niet te vervangen.
unreplenished, onaangevuld.
redeem ;ook:verstaan (v.pand).
unredressed, niet hersteld enz., vgl. unreported, onvermeld (
in verslagen
redress œfc.
e.d.).
unreel, afhaspelen, -rollen, zich ont- unrepresentative, niet representatiefrollen.
unrepresented, onvertegenwoordigd,
unrefined, ongezuiverd, -geraffineerd
zonder vertegenwoordiger.
enz., vgl. refine; onbeschaafd.
unrequested, ongevraagd.
unrefleetinw onnadenkend.
unrequited, onvergolden.
unrefuted, onweerlegd.
unreseinded, niet vernietigd, geannuunregarded, veronachtzaam d,verwaarleerd enz., vgl.rescind.
loosd, niet geteld.
unresented,niet kwalijk genomen.
unregardful, achteloos; of, niet let- unresenting,nietkwali
jk nemend,zonder wrok.
tend (zonder achtte slaan) op.
unregistered, niet ingeschreven enz., unreserve,openhartig-,vri
jmoedigheid.

vgl.registerbjen registered;- letter, unreserved,nietgereserveerd enz.,vql.
onaangetekende brief.
reserve b4; vrijmoedig, openhartlgy
unregretted, onbetreurd.
nietgereserveerd;onvoorwaardelijk,
unrelated,nietverwant;nietm etelkanonbeperkt; -ly, ook: zonder (enig)
der in verbandstaande;nietverhaald.
voorbehoud; - eompliance with the
unrelaxing, niet verslappend (
afneregulations, Onvoorwaardelijke naleving der bepalingen.
mend); - zeal, onverflauwde ijver.
unrelenting,onverbiddelijk,meedogen- unreservedness, vgl.unreserved.
loos, zich niet latende verm urw en; unr
esisr
tenl
d!ets
z)
onde
tegenstand, niet
(doo
weerrstaan.
niet verslappend (verflauwd).
unreliability, onbetrouwbaarheid; On- unresisting, geen 5Veer-, tegenstand
deugdeli
jkheid,insoliditeit.
biedend.
unreliablw onbetrouwbaar; ondeugde- unre
solved,onopgelostenz.,vgl.resolve
lijk,insolide.
f
,
fzœ.; besluiteloos, weifelend.

unrelieved,nietverlicht,gesteund enz.,
vgl. relieve; eentonig, niet afgewis- unresponsive, zie irresponsive.
unrest, onrust,rusteloosheid,lahour -,
seld (door,by)
,.
onrust (beroering) in de arbeidersunrem edied, onverholpen.
wereld.
unrem itting, aanhoudend,onverpoosd,
- ver
flauwd; -ly, ook:zonder ophou- unrestful,rusteloos,Onrustig.
deni- care,aanhoudende zorg;with - unresting, rusteloos,niet rustend, zich

zeal(energy).metonverflauwden (on- unr
ge
en rustqunnend.
estored, nlet hersteld; niet terugverdroten)ijver;tobe-inone'sexertions,nietinzijnpogingenverflauwen.
gegeven.

unseal
unsaid,ongezegd,onuitgesproken;things
hetter left -,dingen welke beter niet
worden uitgesproken;zieook unsay.
unsalability, onverkoopbaarheid, enz.,
zie unsalable.
unsalable, onverkoop-, onverhandelbaar,incourant,ongangbaar.
unsalaried, ongesalarieerd, -bezoldigd;
- em ployee, volontair.
unsaleability, unsaleable, zie unsalamemory (mind),zwak geheugen.
bility en unsalable.
unretracted, niet herroepen (ingetrok-

unrestrained
unrestrained, onbeteugeld, teugelloos;
onbeperkt; vri
j, ongedwongen;
Lscheepv.jniet verwrongen.
'
unrastra'
m
- t, teugel
loosheid;vrij-,ongedwongenheid.
unrestrieted, onbeperkt.
'
unretarhed, onvertraagd; niet tegengehouden.
rnretentive, niet vast-, behoudend;

unsalted, ongezouten enz.,vgl.salt c);
Vers.
unsanetioned,nietgesanctionneerd (beunrevealed, ongeopenbaard.
krachtigd); niet gehomologeerd (v.
'
unreversed, niet omgekeerd enz., vgl.
accoord).
unsanitary, onhygiënisch.
reverse c);oonhe
r
r
oe
pe
n.
unrevoked, nherroepen enZ., vgl. unsated, onverzadigd.
revoke.
unsatiable,onverzadeli
jk (ook jig.4.
unrewarded,onbeloond;to go (pass) -, unsatisfactory, onbevredigend, onvoldoende,niet naar
wens (genoegen),
o.blijven;-labour(exertions,pains),
Ongenoegzaam ; - , quality, onvolo.e arbeid (moeite).
doende kwaliteit.
unrib,strippen (v.tabak).
unsatisfied, onvoldaan,-bevredigd,onunriddlw ontraadselen.
unri: (scheepv.),ont-,aftuigen,ont-,af- tevreden (over, with); onaf-, ontakelen; (/ïg.) uitkleden; -ged,ookl voldaan (v.schuld,vordering);niet
onopgetuigd.
overtuigd (verzekerd).
unsatisfying, onbevredigend.
unrighteoustness), onrechtvaardig,
unsaturated,onverzadigd,vgl.saturate.
rechtschapentheid).
unsavoury,onsmakelijk çookjig.);kwaunrip,openrijten,lostornen.
lijk riekend;(jig.jonaangenaam,onunripe,onrijp.
unrivalled, ongeëvenaard, -overtroffen,
verkwikkelijk.
unsay, herroepen, intrekken, terugneweergaloos.
unrivet,ontdoen van klinknagels (boumen (v.bewering enz.).
eared, niet ver-,afgeschrikt.
ten), losmaken Look jig.); -ed, ook: uns
uns
eathed, ongedeerd,-beschadigd.
ongeklonken.
unroasted, ongeroosterd, ongebraden; unseheduled (ïnz. Amer.j, niet i
n de
ongebrand (v.koffie).
afvaartlijst (dienstregeling enz.) opunroll,(zich)ont-,afrollen,ontplooien. uns
genomen
(vermeld).
ehooled, ongeschoold,-geleerd, -geken,teruggenomen).
antwoord enz.,vgl.return c).

unreturned, niet teruggegeven, onbe-

-

unroof, het dak wegnemen van; -ed,
ook: zonder dak.
oefend.
unroot, ontwortelen.
unseientilie, onwetenschappelijk.
unruflled,glad,ongerim peld;kalm ,be- unseoured, - wool, Ongewassen w Ol.
unsereened, Onbeschut, -bescherm d; daard, onverstoorbaar.
unruled,nietgeregeerd (bestuurd);on- eoal, ongezeefde kolen.
unscrew, losschroeven.
gelinieerd.
unruliness, vgl.unruly.
unscrupulous, gewetenloos, geen scruunruly, moeilijk (niet)te regeren,on- pules kennend; -Iy, ook: zonder
handelbaar,lastig,weerspannig,-barscrupules.
unserupulousness, gewetenloosheid.
stig,bandeloos; woest,onstuim ig.
unsalw onveilig;gewaagd;onzeker;on- unseal, ontzegelen; L
jig.) ontsluiten,
openen;-ed,ook:onge-,onverzegeld,
betrouwbaar,insolide;- investm ent,
open; niet bekrachtigd;zie ook de.
onveilige (insolide)belegging.
unsafeness,onveiligheid,enz.,zfcunsafe.
posit ca).

u nseam
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unseam , lostornen.

unshrinkinp
afgehandeld,-gewikkeld; nog in het

unsearchable,onnaspeurlijk.
onzekere (verkerend); zonder vaste
woonplaats; weifelend, onzeker, beunseasonable,ontijdlg,ongelegen,niet
van pas (komend); ongepast,mis- sluiteloos;verward.van streek,overplaatst;buiten het seizoen vallend,
stuur; (nog) niet bezonken (neerniet voorden tijd van het jaar.
geslagen,gezakt); -d country,nietunseasonableness, ontijdigheid, enz., gekoloniseerde streek; -d m arket,
zie unseasonable.
weifelende (schommelende) markt;
the point is still -d, deze kwestie is
unseasoned, niet toebereid (gekruid
nog onuitgemaakt;-d stateofaffairs,
enz.),vgl.season b);ookkonervaren.
onzekere toestand; -d weather, onunseat,van zijn zetelverwi
jderen,uit
den zadelwerpen'
,-ed,ooklniet van
vast (onbestendig) weder.
zitplaatsten)ofzittingten)voorzien. unsettlem ent, ontwrichting, desorganiunseaworthiness, Onzeewaardigheid.
satie; (toestand van) onzekerheid
unseaw orthy, onzeew aardig.
(onvastheid).
unseconded, niet gesteund (geholpen, unsevered,onverbroken enz.,vgl.sever.
bijgestaan); niet ge-, ondersteund unsewn, oningenaaid, gebrocheerd.
unshaekle (fnz.jig.j,los-, vrijmaken,
(v.motie).
unseeured,onbeveiligd enz.,vgl.secure
ontkluisteren;-d hy,niet belem m erd
door.
f,
cœ.;- creditor,concurrent(gewoon)
crediteur; - loan, ongedekte lening. unshaded,unshadowed,onbeschaduwd,
zonder schaduw.
unseemliness, onbetamelijkheid, enz.,
unshakable, vast, Onwankel-, Onwrikzie unseemly.
baar;- loyalty,onwankelbare trouw.
uns
eeml
y,onf
onbet
oogl
ijk,
raaame
i. lijk,ongepast;On-

unshakem vast, onverwrikt; onwrikbaar, onverzwakt; - eredit, ongeschokt crediet'
,- resolution, onwrikbaar besluit.
beslag (confiscatie enz.).
unshapely, lelijk, wanstaltig, slechtunselfish, Onbaat-, Onzelfzuchtig.
gevorm d.
unselfishness, Onbaat-, onzelfzuchtig- unshapem ongevorm d,vorm loos;ook =
heid.
unshapely.
unsent, niet gezonden, onverzonden; unshared, ongedeeld.
unsheathe,- the sword,het zwaard uit
(-)for,ongenood,-gevraagd:
unserved, onbetekend (
v.explolt,dagde schede halen (ook jig.).
unshell, van het om hulsel ontdoen,
vàarding).
pellen, ontbolsteren.
unservieeable, ondienstig, -bruikbaar,
unsheltered, onbeschut, -bescherm d
enz., vgl.serviceable.
unserviceableness, onbruikbaarheid,
(tegen,from ).
unshielded, onbescherm d, -beschut,
enz., zie unserviceable.
unset œœ.,uitde kas nemen (v.edel- -verdedigd.
unseem ongezien.
unseizable, niet gevat enz. kunnende
w orden,vgl.seize;niet vatbaar voor

steen); cdj., ongezet, -geplaatst, unshifting (zcJ#.),onveranderlijk.
-ge
plant enz.,vgl.set c1).
unshifty (zc!#.),zie shiftless.
unsettle,onvastmaken,doen wankelen, unship fcfzf7.,ontschepen;aan land zetontwrichten, in de war brengen;
tenèfscheepv.)uitschieten (v.ballast);
onzeker m aken, op losse schroeven
uitllchten (v.mast);uitbrengen (v.
zetten; verwarren, van streek brenriemen); afnemen (v. roer); -ped,
gen,in onzekerheid brengen;-d,ook:
onverscheept; c#j., zie ship c,
)
onvast, Ongestadig, ongedurig; nog

Jd'
J.

niet t0t rust (bedaren) gekomen; unshod,ongeschoeid, zonder schoeisel;
onvast (v.gedragslijn,overtuiging); onbeslagen (v.paard).
onafgedaan (v.schuld,zaken),open- unshoe,de hoefijzers afnemen.
staand (v.post,rekening),onbetaald, unshrinkable, zie non-shrinking.
-

voldaan,-vereffend,-verrekend; on-

unshrinking, onversaagd, -vervaard.

unshroud
959
unstatutable
unshroud,onthullen,debedekking weg- unsolieitous,oonbe
noplko
osbaa
m mrerd, -bezorgd.
nem en Van.
unsolvable,
(v. kvvestie,
unshrunk, niet gekrompen.
probleem,moeilijkheid).
unshut, ongesloten.
unsolved, onopgelost,-opgehelderd.
unsifted, ongezift,-gezeefd; (nog) niet unsophisticated, ongekunsteld,natuur-

uitgezocht (-gezift).
lijk,eenvoudig;onvervalst.
unsighted Lscheepv.),(n0g)nietin zicht. unsorted, ongesorteerd, -gerangschikt
enZ.
unsightliness, onooglijk-:lelijkheid.
unsought,ongezocht;--foropportunity,
unsightly,onooglijk:lelilk.
unsilvered, ongefoelled.
unsinkable,onzinkbaar,niet tot zinken
te brengen; niet am ortiseerbaar.

o.e gelegenheid.
unsound, ongezond,onsterk,niet gaaf,

ongegrond,ondegelijk,ondeugdelijk,
insolide, onbetrouwbaar enz., vgl.
unsized 1, ongelijmd!-geplaneerd,-gesound l; bedorven, aangestoken,
gomd; niet gestljfd (v. hoeden,
-get
ast.
stoffen).
unsized II, niet naar de grootte gesor- unsounded, ongepeild.
unsoundness, ongezondheid, enz., zie
teerd (gerangschiktenz.).
unskilful,onbekwaam ,-bedreven,-hanunsound.
dig, -ervaren.
unsparing: royaal, kwistig, ri
jkelijk
unskilfulness,onbekwaamheid,enz.,zie
m ild, nlet kari
g (met,of,in); niets
unskilful.
ontziend, m eedogenloos' with an
unskilled,zie unskilful'
,ook:ongeroutihànd,-ly,m etmilde (
kwistige)hand;
neerd (in,in);- labour,ongeschoolde
they were - in theirefforts,zijlieten
arbeid'
,o.e w erkkrachterl;- labourer
niets ongedaan; - of oneself, zich
(workman, worker), o.e arbeider.
(zelf)niet ontziend;- of(in) praise,
unskim m ed, niet afgeroom d; - m ilk,
kwistig met (volvan)lof.
volle melk.
unspeakable, onuitsprekelijk, onbeunslacked,zieunslackene: en unslaked.
schrijfelijk (fn gunstigen ojongunstiunslaekened, onvefslapt, -verminderd,
gen zin);(gemeenz.)abominabel.
verflauwd.
unspeeified, ongespecificeerd enz., vgl.
specify'
,niet nader aangeduid.
unslaked, ongelest (ook jig.j; zie'ook
unspent, onuitgegeven, onverbruikt,
lime lc).
onuitgeput enz.,vgl.spend en spent.
unsleeping (.
/ïg.),wakend,waakzaam.
unsling (inz.scheepv.j, losgooien, af- unsplit, ongespleten; onverdeeld, -gehangen; het leng (hijstouw) afne- splitst.
-

m en Van .

unslum berinw zie unsleeping.
unsmirehed, zie unsoiled.
unsoeiable, onsociabel,pngezellig.
unsoeial, onsociaal.
unsoiled, onbezoedeld, -besmet,

vlekt,-bevuild fook jig.).
unsold,onverkocht;subjeet(tobeing,to
stock being) -.
,if-,mitsonverkocht,
tussenverkoop voorbehouden, vri
jblijvend; to remain -, onverkocht
blijven,blijven liggen.
unsolder. (het gesoldeerde) losmaken;
(jig.j ontbinden;te eome -ed, losgaan?-laten (van het gesoldeerde).
unsolieited,onaangezocht,ongevraagd;
- adviee (offer, testimonial), ongevraagdte) advies (offerte, getuigschrift).

unspoken, onuitgesproken,-geuit.
uizspotted, ongevlekt, ongespikkeld;

(/ïg.) onbevlekt.
unstable,onvast,instabiel(ook techn.j,
onbestendig, onstandvastig; labiel,
w ankelbaar.
unstaid, onstandvastig; niet bezadigd.
unstained, ongeverfd; onbesmet, -be-

zoedeld (inz.jig.).
keerd (v.brief);ongezegeld(v.papier,
acte,wisselenz.).
unstareh,van stijfselontdoen;minder
slap (stijf) maken; -ed, ook: ongesteven.
unstarred, zonder stertretje),niet met
een * gem erkt.
unstatutable, onwetteli
jk; onwettig;
unstam ped, ongestem peld; ongefran-

niet statutair.

unsteadlast
960
untapped
unsteadfast, onvast, -standvastig, -be- unsuited, ongescl
l7
likt (voor, for, t'g1
stendig.
to.ook.
.niet passend bij.
unsteadiness, onvastheid, enz., zie unsullied, onbevlekt, -bezoedeld,
sm eurd (
unsteady adi.
ïnz.jig-).
uns
ter
ady
Onvas
t enz.,vgl.steady adj., unsum m ed, ongeteld,talloos.
ve
and,er
lijk,wi
spelturig'wankelend, unsunned,niet door de zon beschenen.

weifelend (v. markt); lnsolide (v. unsupplied. niet voorzien (van,with),
levenswijze);œf
zg., onvast enz. maniet geleverd;waarin (nog) niet is
ken.
V OOrZlen .
unstep (soheepv.j,- themast,denmast unsupported,nietge-,ondersteund enz.,
uitnemen of neerhalen.
unstiek,losm aken,-weken;unstuck,los;
to eom e unstuek,losgaan,-laten.

unstilted,ontnuchterd (/fg.).

unstinted, onbeperkt, onbekrom pen.
unstiteh, lostornen.

unstoek,van voorraden (kapitaal,vee)
ontdoen (beroven); (scheepv.) van
stapelnemen;-ed,niet (meer)voorzien (van,with).
'
unstop, openen, openm aken; ook =
unstopper;-ped, ookl ongehinderd.
unstopper, ontkurken, de stop nemen
Van .

unstored,niet (in het magazijn)opgeslagen.
unstrained, ongefiltreerd; niet gespan-

vgl. support mœ.; - assertiom door
niets gestaafde bewering; - opinion

(view), ongedeeldte) mening (gezichtspunt).

unsure, onvast,-zeker.
unsurpassable, onovertrefbaar.
unsurpassed, Onovertroffen.
unsuseeptible, zie insusceptible.
unsuspeeted, onverdacht; onverm oed.
unsuspeding,nietskwaadsverm oedend,
argeloos.
unsuspieious, zie unsuspecting; niet
achterdochtig;- of ..., geen
verm oedend.
unsustainablw onhoudbaar, niet vol te
houden.
unsustained!nietge-,ondersteund enz..
vgl. sustald.

nen;Ongedwongen,natuurlijk.
unstrand,uitelkandernemen (v.touw). unswayed,-by,nietbeheerst(beïnvloed)
unstrap, losmaken.
door.
unstring, losser spannen; Ontsnaren; unsw eetened, ongezoet.

afrijgen;verslappen,verlammen;van unswerving.niet(van hetgesteldedoel)
streek m aken.
afwijkend (van, from); onwankel-

unstuck, zie unstick.
baar.
unstudied,onbestudeerd;spontaan,on- unsworn, onbeëdigd.
gekunsteld, ongedwongen.
unsym m etrical, onsym metrisch.
unsuhduable, onbedwingbaar, niet te unsym pathetie, unsym pathizingy niet
onderdrukken.
medevoelend,geen sympathie (deel-

unsubstantial,onwezenlijkyinsolideenz.,
neming)betpnend.
vgl.substantialc#j.;slap,ondegelijk unsystematietally), onsystematisch,
stelselloos.
(v.voedsel);toassert(bebased)on grounds, op losse gronden beweren hntaek,losm aken,de spijkertjeshal
en
uit;losrijgen.
(
ber
us
t
e
n)
.
unsubstantiality, vgl.unsubstantial.
untaetfultness),zietactlesstness).
unsubstantiated,onbevestigd,-bewpzen. untainted, onbesm et, sm etteloos, on'
unsueeess, mislukking.
aangestoken?onbezoedeld Look jig.).
aken, niet ln- of afgenom en.
'
unsueeessful,zondersucces (resultaat), unt
m islukt; to be -, niet slagen; we untalented, onbegaafd.
were - in oureffortsto...,wijzijni
ner untalked of, onbesproken.
niet in geslaagd, het is ons et untamahle,ontembaar Look jig.
j.
m ogen gelukken om ....
untamed,ongetemd Look jig.j.
untangle, ontwarrea.
unsuitability, vgl.unsuitable.
unsuitablw ongeschiktenz.,pgî.suitable; untanned, ongelooid.

(voor,for,to).

untapped,ontaflgetapt;onaangestoken

untarnished
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untraeed

(v.vat);-.resources,nognietaange- untidiness,onordelijk-,slordigheid.
boorde (aangespl'
oken)hulpbronnen. untidy,onordelijk,slordig.
untarnished, niet dof (mat) gemaakt; untie, losbinden; -knopen, -maken; so
sm etteloos, onbezoedeld enz., vgl.
packed asto - easily,zô ingepakt,dat
tarnish fcfc.
het zich gemakkelijk laat losuntarred, ongeteerd.
m aken.
untaught. ongeleerd, -geletterd, on- until, tot,tot aan (v. ti
jd);tottdat);
wetend; onaangeleerd,natuurli
ook:zolang niet...;vgl.tilllV;we di4
jk.
untaxed, onbelast:vri
jgesteld van benothearolit- ...,wi
jvernamen het
lasting.
unteach, afleren.

unteachable, onleerzaam,-bevattelijk;
niette leren (bijte brengen).
untearable,ontverlscheurbaar.
untechnieal, ontechnisch.
untempered, ongetem perd, ongehard

eerst,toen...;

he showed me your

letter,I had no idea ...,voordat hij
mij uw brief toonde, had ik geen
idee...;valid - recalled,geldig zolang
hetnietwordtherroepen (totwederopzegging); to wait - he returns,
wachten tottdat) hij terugkeert; now,totnogtoe,totdusverre;- then,
totdien tijd;not - then,eerst dan;

enz.,vgl.temper J,
).
untempted,nietverlokt(verleid)(door,
toen eerst;- recently, tot voorkort.
by).
untem pting,niet (
weinig)aanlokkelijk. untile, de pannen afnem en van; -d,
untenability,onhoudbaarheid (
ookjig.). ook: zonder pannen.
untenable, onhoudbaar (ook jig.j; - untillable, onbebouw-, onbeploegbaar.
position,o.e stelling (lcff.en jig.j. untilled?onbebouwd,braaktliggend).
untenantable, Onbewoonbaar; onver- unti
meliness, ontijdigheid, enz., zie
huur-, onverpachtbaar.
untim ely.
untenanted, onverhuurd; onbewoond, untimely adJ
'., ontijdig; ongelegen;te
leegstaand.
untended, onverzorgd.

veroonge
t
eg;b
i
jge
w.
,o
i
jd.
dig;vöörzlln ti
jd;
le
ne
rnt
ti
l

untendered,onaangeboden Lvgl.tender untimous (Schotl.j,zie untimely adj.
l1c).
untinged,ongetint'
:onbesmet(ookjig.l
'.
untested, onbeproefd,-onderzocht,-getoetst.
untether,lostuieren,ontkluisteren,losm aken.
unthanked, onbedankt.

untired, onverm oeld.
untiring, onverm oeid, onverdroten.

untithed,tiendvrij.
untitled, ongetiteld.
unto (veroud.j,zieto c).
untold, onverteld, -verm eld; ongeteld,
onnoemelijk (veel,groot),talloos.

unthankfultness), ondankbaartheid),
onerkentelijktheid).
unthie able, ondenkbaar; çgemeenz.j untouchable,niet aan te raken; onbereikbaar'
, niet te evenaren' Onaanhoogst onwaarschi
jnlijk.
unthinking, onnadenkend, -bedachttastbaar.
Zaam .
untouehed, onaangeroerd; (.
/ïg.) ongeunthought(oflyongedacht;Onverwacht. roerd;ongeëvenaard;to leave -,onunthoughtfultness),onnadenkendtheid),
aangeroerd laten Lookjig.,v.kwestie
onbedachtzaamtheid);
onattent
enz.).
untoward, ongelukkig, ongunstig, on(-heid).
voorspoedig, Onaangenaam ; weerunthread,den draadhalenuit;(jig.)zijn
barstig,eigenzinnig,onhandelbaar;a
weg zoeken door (uit).
unthreshed, ongedorst.
most-cireumstance(event),een zeer
unthrift (veroud.),zie prodiqality.
Ongelukkige (noodlottige)omstandigIlnthriftiness,verkwistendhezd,enz.,zie
unthrifty.

heid.
untraceable, niet na te gaan, onna-

unthrifty,nietzuinig (spaarzaam),ver- speurlijk.
kwistend'
, (zeld. oj Amer.) onvoor- untraced, untracked, niet op-, nagespoord; Ongebaand.
spoedig,niet gedijend.
Ertgets H andelswoordenboek
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untrained
962
unwedtded)
untrained, ongeoefend,-geschoold,-ge- unvarnished,onR
&evernist)onverbloem d
enz.,vgl.va1'
nish fcfzz.
traind, -erv aren.
untrammelled,onbelemmerd Linz.fig.j
,. unvarying, zie unvaried.
untransferable,nietoverdraagbaarenz., unvei
l, (zich) ontsluieren (ook jig.),

vgl.transferable; strikt persoonlijk.

untranslatable, onvertaalbaar.
untranslated, onvertaald.'
untravelled, onbereisd.
untraversable,niet te doortrekken enz.,
vgl. traverse fzzœ.
untraversed, niet doorkruist enz., vgl.
traverse ww.

onthullen (ook v.monumentcn /ïg.).
unvendible (jur.),onverkoopbaar.
unversed, onbedreven, onervaren (in,
in).

unviolated, ongeschonden enZ., vgl.
violate.
unvisited, onbezocht.
unvitrified. onverglaasd.
untried,onbeproefd; onervaren; (jur.) unvoieed, niet geuit.

niet onderzocht (behandeld, ver- unvote,bijstemming weder intrekken
hoord);zie ook means c).
(datgenewaartoebijs.wasbesloten).
untrim med, niet bijgeknipt enz., vgl. unvouehed,- (for),nietgegarandeerd,
Ongestaafd enz., vgl.vouch.
trim bj.
untrodden: onbetreden enz., vgl. tread unwanted,nietverlangd (
gevraagd,beœ ç(7.'
1- held,nog onontgonnen terrein
geerd).
,niet nodiq.
unwariness,onvoorzlchtigheid,enz.,zie
Lfig-t.
untroubled, ongestoord, -verontrust,
unwary.
enz., vgl.trouble t
unwarned,ongewaarschuwd; - by this
z).
experience, they have ..., door deze
untrue, onwaartachtig); niet zuiver
(recht,haaks);ontrouw (aan,to).
ervaring nog niet wijzer geworden,
uniruss,losbinden.
hebben zij
untrustworthiness, onbetrouwbaarheid. unwarp, wederrechttrekken (buigen,
untrustworthy, onbetrouwbaar.
zetten enz.),vgl.warpfzzf
,
c.;-ed,ookk
untruth,onwaarheid.
niet (kromlgetrokken (v.hout);onuntruthlul, onwaar,letlgenachtig.
bevooroordeeld.
untune, ontstem men; d,ook: ontafl
- unwarrantable,onverantwoordelijk,niet
gestemd.
te rechtvaardigen, ongewettigd.
unturned,ongekeerd;zieook stone c,). unwarranted, zie unwarrantable; onge-

untutored. ononderwezen,-onderricht,
waarborgd.
-onder
legd, onwetend, onbeschaafd. unwary, onvoorzichtig, -behoedzaam ,
-bezonnen.
untwine,untwist,(zich)ontwinden,losunwashed, OngeWassen;zie ook coffee
draaien, losgaan.
unused,ongebruikt;- to,niet gew oon
c).

(gewend) aan.

unusual,ongewoon;sozzzs:m erkwaardig;

of -lyfine quality,van buitengewoon

goedekwaliteit'
,itis - forthem to ...,

unwasted,nietverwoest(verspild enz.),
vgl.waste bj.
unwatehed, onbewaakt enz.,vgl.watch
1è).
unwatered,onbesproeid enz.,vgl.w ater
b);niet verwaterd (v.kapitaal).
unwavering,nietwankelend(weifelend).
standvastig,onwrikbaar.
unwe
arablw niet (geschikt om)
dragen.

zijzijn nietgewoon om...;itis - 1or
gewoonlijk wordt dit goed niet in
zakken verpakt.
unutterable,onuitsprekelijk,onbeschrijfelijk.
unuttered,niet geuit.
unwearied, onverm oeid.
this material to be packed in bags,

unvaluedynietgewaardeerd;ongeschat, unwearying, onvermoeid, onverm oei-getaxeerd.
baar; - efforts, onverm oeide pounvanquished,onoverwonnen,-bedwongingen.
unweave, losrafelen,uithalen.
gen Look jig.j.
unvaried,onveranderd;onveranderlijk, unwedtded) (
.vormell
jke uitdr.j, Ong0huwd.
zonder afwisseling.

unweighef
l

963

unweighed,ongewogen;(/fg.)niet (behoorli
jk) overwogen.
unweighted, niet bezwaard (geladen)
(v.weefsels enz.).
unwelcom e, onwelkom ; -d, Onverwelkom d.
unwell, onwel,ongesteld.

UP
unwoven, ongeweven.
unwrap, los-,openm aken,loswikkelen.

unwritable,niet teschrijven.
unwritten,ongeschreven;zieooklaw bj.
unwrought, onbewerkt, ruw ; ongewrocht.
unyielding, niet m eegevend'
, onbuig-

unwholesometness), ongezondlheid)
z
aam ;(jfg.)halstarrig,onverzettelijk,
onbuigzaam .
enz
.
,
v
g
l
.
who
l
e
s
omel
ne
s
s
)
.
unwieldiness,logheid,enz.,zieunwieldy. unyoke,van hetjuk ontdoen,uitspanunwieldy,log,zwaar,plomp;moeilijk
nen;(/ïg.)hetjuk afwerpen.
llanteerbaar,onhandig Look v.rap- up c1)bQ'
w.,op,dehoogtein,opwaarts,
porten enz.doorom vangofovervloed
naar boven, hoger, omhoog, boven,
overeind,in (naar)Londen;(gcmccnz.
van détails).
unwillin6,onwillig;ongewillig;ongeneuitdr.k)hoger,hoog (in prijs),gestegen;op reces,uiteengegaan (v.Parl.)
gen,nzetbereid;tobe (feel) - to ...,
réetge
ne
ge
n
zi
j
n
(
ge
e
n
l
us
t
he
bbe
n)
om,verstreken,voorbij(v.tjjd,verOm * - ly, ongaarne, node; zie ook
lofenz.);opgebroken (v.straat,weg);
willing.
gezwollen (v.rivier);in opstand;in
unwillingness, onwil; ongewilligheid'
,
ongeneigdheid.

unwind, (zich) af-,loswinden (-wikkelen).
unwinking,waakzaam Look fig.j.

unwisdop , onverstandigheid; onraadzaam he
*id;the - of their action,het
onverstandige van hun optreden.
unwise, onverstandig, niet verstandig

(oordeelkundig, goed gezien); niet
theirholdings,zijdiezoonverstandig
raadzaam ; those who ha4 -ly sold

waren geweest,hun bezitteverkopen.
unwished, ongewenst, niet begeerd

(gcœ.: - for).
unwitnessed,ongezien,nietbijgewoond
(medegemaakt),niet door getuigen
gestaafd,nietbevestigd(bekrachtigd,
getekend).
unwittingy onwetend, -bewust, -opzettelijk'
,-ly,ookkzonderhette weten.
unwonted, ongewoon, -gewend; zeldZaam .

unwontedness,ongewoonheid,(het)ongeWone.
unworkahle, (practisch)onuitvoerbaar
enz.,zie workable.
unworked,onbewerkt;ongeëxploiteerd.
unworkmanlike,prtltserig,knoeierig.

unworm ongedragen;onversleten;(gewoonlijk) niet gedragen wordend.
unworthiness, onwaardigheid.
unworthy, onwaardig; - of eredence,
ongeloofwaardig; - ol our respeet,
onze achting onw aardig.

,to be
reP en roer;in deweer;gaande'
- and doing, zich weren,in de w eer
zijn'- and down,op en neer;hier en
daar;zie ook up-and-down;itisall -,

het is gedaan (uit),de zaak is verloren, zie ook c?),the beer is very
mueh -, het bler werkt (schuimt)
sterk; four floors -, drie hoog;
our journey -, onze reis daarheen
(naarde hoofdstad toe);thisside -1,
dezen kant boven, niet kantelen!;
with steam -,onder stoom ; - there,

daartginds);daar boven;time is -,
de
tijd is om,het is tijd; what is
1,watisergaande(aan dehand)?;
the wind is -,de wind is opgestoken;tohaveone- (in Court),iemand
voor hetgerecht brengen;from 1/-,van 1sh.af;marked (numbered)
f
rom 1 -, gemerkt (genummerd)
van 1 af; zie ook arm lI, chance
c1), end c1),game c),hard :),e.a.
ca) verbind.: to be (lind oneself) against diffieulties (obstaeles, ete.),
zich geplaatstzien (staan)tegenover
moeilijkheden (hinderpalenenz.);the
m ain diffieulty we are - againstis...,
de
groo
tstetemoeili
wijhe
bben
jkheid waarmede
kampen is ...;what we
against, wat ons te wachten
staat; to be - for an examination,
exam en doen;to be well - im goed
aKe

thuiszi
jn in,goed op dehoogte zi
jn
met (onderwerp,brancheenz.);- to,
tot,totaan (op);tobe -to,overeen-

uplift
96i
up-and-down
K
i
#t
en-.
,Ml
-'i
s-pe
*' n;
- -1
or (
<wi
'
thà,
.'
stennnaen m et, beantwoorden aan' upbraid,verwi
.
een verwigtmaken van;-ing (zzzœ.),
snappen,begrijpen, doorzien; what

may hebe - tol!watvoert hijtoch
verwijt.
bringing, opvoeding.
uit?;watvoerthljtochinzijnschild, up
watzou hijtoch indenzin hebben?; upcast f,f'fc., op-, om hooggooien; znfzz.,
Opgooi; ventil
atieschacht (v. mijn).
allorders - to f 10,alle bestellingen
tot : l0; - to and including, - to ... up-eountry,in (
naar,van)hetbinnenlandq binnenland; the transport of
inelusivw toten met;- to now (the
nzine to - points, het benzinepresent), tot dusverre, tot heden; be
transport naar plaatsen in het b.
to be - to anything,tot allesin staat
(voorallestevinden)zijn;itisnot- up-grade, opwaartse helling; zie ook
grade l ZnW .
to whatweexpeeted,hetblijft,bene- upgr
owth,groei,wasdom ,ontw ikkeling;
den onze verwachting; - to any
am ount,tOt ieder bedrag;it is - to
vorderingten);aan-,uitgroeisel;(l1et)
opgegroeide.
you (him,us,ete.) to ...,hetligtop
upheaval (sgeol.
jopheffing (v.d.aarduw
(
z
i
j
n,
onz
e
n
e
nz
.
)
we
g
om.
.
.
;
statem ent of aceount - to June 30,
korst);(jig.jomwenteling,beroering,
(maatschappelijke) catastrophe; zie
uittreksel uit de rek.-courant per
30 Juni; not - to mueh, niet veel
ook labour :).
zaaks;heisnot- to thetask (work), up-helm (scheepv.),het roeraan lijleghij is er niet voor berekend, niet
gen.
l bl
jw., (berglopwaarts, naar bogeschiktvoor,niettegen opgewassen; uphil
ven;togo - (/ïg.),sterk vooruitgaan;
he is to a thing (trick) or two,
het is een gladde vogel;zie ook trick
adj.,opwaarts,sterk stijgend'
,qfig.j
zrzf
zz., - to som e years ago,tOt voor
zwaar,moeilijk.
d, steunen, schragen, dragen,
enigejaren;zfcookdate llc),eye @u), uphol
stutten'
, (jig.) steunen, schragen,
feelcul,good cz).mark tzu),mischief,
handhaven,hoog-,op-,staande houpointqa),samplecll,standard ql,then
den,verdedigen'
,ljur.bbevestigen (v.
znw.,weight tzal,e.a..
, it is all '
Ivith them , het is met hen gedaan.
vonnis,uitspraak);van waarde verklaren (v.beslag);to beupheld,ook:
b4het
voorbi
z.,
Op,..op,..in;- eountry,in
nnenland; - the country, het
zich handhaven (v.prijzen).
,.
- one's
interests, zijn belangen verdedigen;
land in, landwaarts in; - the hill,
berg-op;-hilland down dalw berg op,

be
rg af;- North,in (naar)hetNoorden;- the river,de rivier op;further
- t
heroad,verder(denweg opl.
,-the
wind, tegen den wind in; zie verder
ajzond.samenst.
c)fcf
zz.Lscheepv.q, anchor,het anker
licllten.
J)znw-,-s an4 doAvns,hoog en laag,
rijzing en daling; voor- en tegenspoed, wisselvalligheden'
, schom m elingen'
,zie ook up-and-down.

upheld by publie opinion, door de
openbare m ening gesteund.
upholder,ondersteuner,verdediger,enz.,
zie uphold.
upholster, stofferen, bekleden'
, behange
n.
upholsterer, stoffeerder,behanger.
upholstery, gestoffeerde m eubelen'
,behangerswerk, -artikelen; stoffeer-

werk, stoffering, bekleding'
, (/fg.)
uiterlijke schijn,vertoon;-.business
(estabiishment),stoffeerderij,behan-

gerszaak.
e) adj.,--grade,-line,-stream,-traim upkee
p, onderhoud, instandhouding,
ete.,zie ajzond.artt.
kosten van o.; o.
stoestand;the - of
up-and-down,openneergaand'
,(x4rzzdr.)
thefactory,heto.derfabriek;zie ook
oprecht, open, rond,recht door zee
repair 11 znw.
gaand;zie ook collar znw.
and znw., hoog-, bovenland; .
Jdj.,
upas,oepastboom) Look:- tree); (jig.) upl
hoog-,bovenlallds;- eotton, bovenverderfelijke invloed.
lands katoen.
upbear, (onderlschragen, (onderlsteu- upl
iftww.,Gptillen,opheffen (ook jig.l
b,
nen (fzzz./fg.);opheffen.
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upward
up-line
verheffen'
! znfr., bodem verheffing: upset f
&#c., omverwerpen, Ondersttelboven gooien,doen om vallen,-slaan;
(d.?z?d,
a.,ftg.jop-,verheffing.

up-line,spoorlijn van de ,,llp-trains''.
upon,zie on c);- 150 lb.,bij de 150
Eng.ponden;thousands - thousands
ol ..., duizenden en duizenderl
up-passage, vaart Stroom opw aarts.
Ilp-passenger, reiziger m et j,up-train''

vanzi
jnstukbrengen'
,Omverwerpen,
in deNvarsturen (v.plan,berekening
enz.);doen vallen,omverwerpen (v.
gezag,principes enz.); Ltechn.j(Op)stuiken'
, om vallen, -slaan; to be -,

Omslaan;Ljig.jvan streek (Ontdaan)
upper adj., hoger, bovenste, boven..., zijn; - the country's budget (the
opper...; the - elasses, de hogere
ma
rket), de begroting (markt) ontwrichten;that -sour plans?ookLdat
standten); - deck, bovendek; is een streep door de rekenlng;zzzçf'.,
garm exzts, b.kleding; - half, b.helft;
- ha
nd,over-,b.hand;to have (get,
(het)omslaan,omkanteling;omverwerping (v.gezag,principes);schok,
gain; keep) the - hand, de b.hand
hebben (verkrijgen; behouden) (op, verwarring, ontsteltenis; adJ'., of);- layer,bovenstelaag,deklaag'
, price,inzettprijs)(op veiling).
Ieather, b.leder; - part (side), upshot, resultaat, uitslag, -komst? afloop,slotsom ;the - ofit(aIl)is...,
b.gedeelte (-kant); - stortely, b.het kom t ten slotte hierop neer,dat
verdieping; - ten (ten thousand)
***)
' in the ten slotte,alles bij
Lgenïeenz.j,de hoogste kringen, de
elkander genom en.
chic; - works (sc/zcepe.),deel (van
schip) boven lastlijn'
,zie oo/:case l upside,bovenzijde;- down,ondersttelznw.en housec);znw.,-(.s),boleder; boven (ook jig.j,op zijn kop,overop; --down, op zijn kop staand,
tobe (down) on one's ms Lgemeenz.), ho
totaal verkeerd.
aan lager wal zijn.
upperm ost,bovenst,hoogst;to be -,de upstairts), boven..
.; upstairs, (naar)
overhand hebben'
, to say whatever
boven, de trap op'
.
, vast,
eomes -,zeggen wat (iemand)maar upstanding, (overeind) staand'
voor
den
m
ond
komt;
t
hei
r
t
hought
ni
et
va
r
i
a
be
l
(
v.
l
oo
nl
.
*
, adj..p.achtig.
IS***9waarzi
jin de eersteplaatsaan upstart znw.,parvenu'
upstream biqi
,stroom opwaa
rts;
.,
denken? is
gw.
.
#
.K.
e adl
#''
uppish? ult de hoogte,verw aten,hoog
tegen denstroom ingaand (oproeiend
enz.);bovenstrooms gelegen.
in zljn wapen.
up-platform ,perron van de ,?up-trains'' upstroke,ophaal(
v.letter);Ltechn.jOpupraise,uprear,Opheffeq,-rlchten,verwaartse beweging.
heffen.
upswing, opzwaai, (jig.j (plotselinge)
opleving.
uprightad)'.,rechttopstaand,-standig),
verticaal; (jig.j oprecht, rechtscha- uptake, (het) opnemen, -heffen enz.;
pen; - posture, verticale stand; zie
(Schotl.j begrip; Lscheepv.) schoorook piano;bi
jçv.,rechtop,overeind; steenoploop.
to set (stand) -y rechtop zetten upthrow, opgooi; opwaartse aardverschuiving.
fstaan);znfc.,stijq:staandebalk,post
enz., stander.
upthrust, zzc upheaval (geol.).
uyrightness,rechtschapenheid;verticale up-to-date,zi
e date l1cu).
stand.
up-townbQ'
w.,stadwaarts'
,in debovenuprising,opstand,rebellie;sti
jging'
,opstad,adJ'
.,van de (bovenlstad,in de
komst.
b.gylegen.
.

Ilp-river a'
l)'., stroom opw aarts gelegens up-traln, trein naar l.onden Of hoofdznw., bovenloop.
plaats.
uproary law aai, rumoer, tum ult, ka- upturn, opwerpen; om keren,-werpen;
baal.
omw oelen.
Ilproaric'lls,rum oerig,lawaaierig'
,storm- upward a.
d)
'., opwaarts, stijgend; -

achtig (v.applaus enz.).
uproot,ontwortelan;uitroeien (ool./?
k.).

tendency (movement, trend, turn),
stijging,opwaartse beweging,neiging
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uSe
upwardts)
tOt stijgen (v. markt enz-), bl
''l+'-, to be - for, sterk aandringen op;he
v
zie upwardts).
was - with us for (to disclose)
upwardts),opwaarts, naar boven; 30
lurtherparticulars,hijdrong bijons
and
-s,30 en meer;priees 6/- (and)
op nadere bijzonderheden aan;zie
(s),from G/--(s),prijzen van 6sh. ook need tz).
en hoger (daarboven),van 6 sh.af; urn,urn;(thee)urn.
num beredfrom 30 -,genum merd van usahle, bruikbaar.
50 af;-sof40,meerdan (boven de, usage, gebruik, gewoonte, usantie,
ruim)i0;zieook round offen tend 1. usance; behandeling; eom m ercial
uralite, uraliet:soort hoornblende.
(mereantlle, trade)
(
of
-ust
ar
nc
ade
e),
;
'uranium , uranitlm .
handels-,koopmansyebruik
r
ough
-,
zi
e
handl
l
ng.
urhan,stedelijk,stads...;- eustomers
(premises, ete.), klanten (panden usanee,uso:wisselgebrllik;looptijd van
buitenland.
se wissels'
,double -, twee
enz.)in de stad (steden).
urbane,hoffelijk,wellevend,-gem anierd, uso's;at-,a uso;billat -:usowissel.
beschaafd.
use c1)znw.,gebruik,g.maklng,toepas, nut; gebruik,geurbanity,hoffelijkheid?enz.,zieurbane. sing, aanwending'
urge
,
(
aa
n:
vo
or
t
l
dr
l
j
ve
n,
aa
nze
t
t
en,
wo
ont
e
,
usa
nc
e'
,
(
j
ur
.)genot,(vruchtlg
ebr
k'
, *.a
sporen,-manen (Om,tot,to,on to),
anc
eui
c)
'.
is
n4(a
oe
)es
upaney
eeond,na
Zl
,
e*
lnsllrture,geaandrang (uitloefenen op,er op aan,- m akes
dringen bij;dringend verzoeken, d. w oonte iseen tweedenatuur'
aanbevelen,aandringen op; dell naperfeet,ziepractice;it is (of)no -,
druk leggen op; urgent verklaren'
,
het,baat (helpt)niet, dient nergens
aanvoeren, Opperen, urgeren, a1s
toe,heeft geen zin;it is (01) no argument (verontschuldiging) aaneomplaining (to eomplain), eomvoeren;- (strongly) that...,er(met
plainingis(of)noy thereisno -ine.,
nadruk)opwijzèn,dat...;er(krachtig)
klagenbaatniet(dlenttotniets);itis
op aandringen,dat...;after heing -d
notmueh -,hetblatnietveel(haalt
repeatedlp na herhaalden aandrang;
nietveeluit);theartieleisnotmuchas ..., dit artikel is niet veelw aard
atmy urging,op mijn aandringen;a1s...;whatis the of...ing1,waartoe
thenecessity(need)of(for),denooddienthet...,
w atbaathetofm en al...9
.;
zakelijkheid betogen van,met klem
whatis the - of so m any ...3 W aarwijzen op de n. van (om); - on
toe dienen (watvoornuthebben)die
(
along), aanzetten, voortdrijven; them atter on,erspoed achterzetten;
vele...?;- value.zievaluein 'w (ca).
- a eonvietion upon a person,iem and ca)metf
zzf
,
c*;to find a - for,een bestem m ing vinden voor;tofind an extensive
zijn overtuiging (willen) opdringen:
-,zeer veelgebruiktworden;to have
- upon a person the necessity (need;
advisability,desirability,importanee)
a (no,no further) - for, (niet,niet
meer)kunnen gebruiken (nodig hebof
, iemand wijzen op (trachten te
doordringen van, op het hart drukben);tohaveno-for,ook(gemeenz.oj
ken)denoodzakelijkheid (raadzaamAmer.jniets moeten hebben (willen
heid,wenselijkheid,hetbelang)van; weten) van;to make - of, gebruik
m aken van;to m ake good - ol, een
zie ookobjection,plea,reason ca).
urgeney, urgentie, dringende noodzagoed (nutti
g)g.maken Van,zich te
nutte m aken,zie ook discreet'
, I do
kelijkheid, spoedeisendheid;urgentnot see the - ofit, ik zie er het nut
ve
r
kl
a
r
i
ng;
(
a
anl
dr
a
ng;
i
n
vi
e
w
of
t
he
extreme - olthem atter,daar de zaak
niet van in.
uiternaate Ilrgent is.
ca)
metvoorz.,,r
eadyfor-,gereed voor
het gebruik'
for - in our ofliee, ten
urgent,urgent,dringend (ook v.vraag,
ge
br
ui
ke
o
p
on
skantoor;forthe - of,
brief, behoefte, noodzakeli
jkheid,
ten g.e van; for publie -, ook: te
verzoek, telegram enz.); dringend
noodzakelijk, spoedeisend'
, ,,spoed'' algem enen nutte;in -,in g.,gebrui(Gp brief); -lz, ook:met aandrang; kelijk,in zwang;valuein -,gebruiks-

used
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USUPPPP
waarde; to be in constant (dai
n.e wenk;zieook com ein en purpose
ly)

(bX , geregeld e(da
gelijks) gebruikt
worden (door); xtensively m - blr,
zeerveelgebruikt door;in present -,
thans (tegenwoordig)in g.;to eome
into -,in g.komen;to putinto (to
placein) -,in g.nemen (stellen);of
(great,no,little,practical,ete.)-,van
(groot,geen,weinig,practisch enz.)
nut
(voor,to);it isofno -,ofwhat
isitto...,ziet
zl);tobe outof-?in
onbruik (geraakt)zijn;to drop (get,
fall)outof-,ino.geraken;toputout

c1).

usefulness, nuttig-, dienstig-, bruikbaarheid,nut.
useless,nutteloos,onnut;onbruikbaar'
,
doelloos, vruchteloos, tot niets leidend.
uselessness, nutteloosheid, enZ.j Zte
useless.
user,gebruiker;verbruiker,consum ent;

(jur.)ononderbroken uitoefening (gebruik,genot)(v.rechtenz.);vrucht-

gebruiker.
of -, buiten g. stellen; to apply to usher znw.,portier;zaalwachter'
,cereown's own -, ten eigen bate aanmoniemeester'
. (dienstdoend) deur-

wenden;to putto (a good) -, (een
goed)g.makenvan;themultifarious

-s to whieh it may he put, de
velerleidoeleinden waarvoorhetkan
worden gebezigd; svorn with -, versleten door het g.

b) W'f
.
<7.y gebruiken, bezigen, gebruik

m aken van,zich bedienen van,aanwenden;benlltten,zich te nutte m aken;bqtrachten,oefenen;behandelen,

bejegenen'
,(alleen in den verl.tjd +
t
o)gewoon zijn?plegen'
,zieookused;
d (.4?ncr.), zIc second-hand; - a
person ill(well),iemandslecht(goed)
behandelen; they -d to see us
frequently, zijplachten ons vaak te
be
zoeke
n,
ocht
vroeger
dikwi
jls;
hebe
-dzno
tte
onan SOnS
5YBK,hetw as
zijn gewoonteom niette antwoorden;
heordersfarm orethan he-d
l(to),hij
bestelt veel m eer dan vroeger;it -d
to be said ...,m en placht te zeggen...;
Cape, voorzichtigheid betrachten'
,
@n e's influence, ZiJ
*n invloed aan-

waarder'
,f
zzm.,in-,binnenleiden (t)0à.
.
- i
n).
,- in,ook'
.aankondigen,inluiden;- in a new era,een nieuw tijdperk inluiden'
, to be -ed intto),

binnengeleid worden in,toegelaten
worden tot.
usquebaugh? whisky'
,lerse likeur (uit

brandewign)@
hsual, gewoon, gebruikelijk; -ly, gewoonlijk,doorgaans;as -,zoals gewoonlijk,volgens(alsnaar)gewoonte;
on the - eonditions, op de gebruikelijke voorwaarden'
: it is (the) (praetiee) to..., het ls de gewoonte
om ...;it is - for this m aterial to be
paekedinbags,gewoonlijk wordtdit,
goed in zakken verpakt; eopies ol
these are not -ly retained by us,

hiervan houden wijgewoonlijk geen
afschrift; zie ook business c) en reserve J,
2).
usueaption,usucapion (jur.),usucapio,
usucaptie:verkrijgingdoorverjaring.
usufruet znw., vruchtgebruik, usufructus;to give (hold) in -, in v.
afstaan (hebben);ww.,in v.hebben.
usufruetuary znw., vruchtgebruiker'
,
ad)'.,van (in) vruchtgebruik.

wenden;-d stamps,gebruikte postzegels'
,- up,opgebrulken,(geheelen
al)verbruiken;(gemeenz.juitputten;
to be (feel) -d up, totaal op zijn;
zie ook caution znfc., discretion, usurer,woekeraar.
usurious, woekerend, woekerachtig,
judgment,means c),e.a.
used,- to,gewoon (gewend)aan;weare
wo
eker...; - (rate of) interest, w.not -d to being treated like that,een
rente; - trade, w.handel.
dergelijke behandeling (bejegening) usurp?usurperen:zich wederrechfelijk
toeéigenen, zlch aanmatigen'
, zijn wij niet gewoon;to get - to,
gewoon (gewend)raken aan.
(
up
l
on
(
z
c
î
#.
)
,
z
i
e
e
nc
r
o
ac
h.
useful,nuttig,dienstig,bruikbaar;-ly, usurpation, usurpatie,enz.,zie usurp;
ook:metvoordeel;to make(render) usur
Lze
ld.jinbreuk (op,on,upon).
pative, usurpatory, usurpatoir.
oneself-,zich nuttig (verdienstelijk)
m aken:- effect,nuttig effpct;- hint, usurper, usurpator.
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vaeuity
usury
usury. woeker;w .rente'
l to practiee -. utterer, wie uitspreekt, uitgeeft, enz.:
zie utter ll.
woekeren;to repay wxth - (/fg.),met
w. terugbetalen'
, - law, wet tot be- utterm ost, zie utm ost.
teugeling van den w .
utterness, (het) volslagene, enz., zie
utter 1.
ut, - infra (suzra),idem :a1s beneden

(boven) (vermeld)
utensil,werktuig, (stuk) gereedschap;
m v. t?o/f: utensiliën; kitchen -s,
keukengerei.
utilitarian, utilitair, nuttigheids...;

value.zie value in use (use tzal
utility, nut,nuttigheid,utiliteit2
' voorwerp van nut;(publie) utilitzes,zie
public bj; (of) praetieal -, (van)
?ractisch nut.
utxlizable, bruikbaar, te gebruiken.
utilization, benutting, enz.: zie utilize.

V

vaeaney, (het) onbezet zijn (worden);
vacature'
,ledige ruim te,leegte,hiaat,
leem te,gaping;mv.00/::leegstaande
woningen;there is a -,a - oeeurs,er

iseen plaats vacant(een vacature);
a - on the Board, een vacature in
het bestuur' the - created (eaused)
by (arising from) the resignation of
M r X, de v.ontstaan door het uit-

treden van den heerX ;to filla -,een
utilize, benutttiglen, (nuttlg) aanwenv. aanvullen,in een v.voorzien;zie
den, ten nutte m aken; gebruik m aook appoint œf
,
V.
ken van;- an opyortunity,van een
Yat,ant, Vacant, OP0n, Onbezet, Onvergelegenheid gebrulk m aken.
vuld; ledig,leegstaand, onbewoond,
utm ost adJ
'.,uiterste,hoogste; - lim it,
uiterste grens; with the - pleasure,
ongebruikt;ijsvrij;leegthoofdig),gedachteloos; to fall (become) ,
*'
.
met het grootste genoeyen;zie ook
care c1),despatch znw.,lmportance, vacant worden, openkom en, -vallen
(v.betrekking);-buildingIand,open
pricetza),e.a.;znw.,to do (try)one's
-,zijn uiterstebest(alhetmogelijke)
bouwgrond;- hours(day),vri
jeuren
(dag); - situation (post, plaee),
doen,alles in hetwerkstellen (om,
vac
at
ur
e;
o
f
!
ont
bl
oot
van,
z
onder;
t
o); 2/- at the-,ten hoog
ste 2sh.; zie ook possession.
to the -,tot het uiterste'
, to the of my power, naar mijn beste ver- vacate,vacant maken,neerleggen,zich
terugtrekken uit (ambt);ontruimen
m ogen.
utopian adJ'.,utopisch,hersenschim m ig'
,
(v.huis,pand enz.);(jur.) vernietiVOn;zie ook chair.
a - seheme,utopie;znw.,utopist.
Utrecht velvet, velours d'Utrecht.
vac
ation,neerlegging (v.ambt),ontruim ing, enz., zie vacate, vacantie
utter 1, volslagen, algeheel, volstrekt,
totaal, absoluut; (
(inz.Amer.'
,in Eng.gdf
z,.v.rechtsveroud.j uiterste,
buitenste; -ly, ookl te enen m ale;
colleges en hogescholen);thelong -,
-l
y independent, volkom en onafde grote v.;on -, m et v.
hankelijk;- barrister,jong advocaat vaeeinal, vaccine..., vaccinatie....
die buiten de balie pleit;- darkness vaeeinate, vaccineren.
(ruin), volslagen duisternis (onder- vaeeination,vaccinatie.
g'
ang);-'denial (refusal),botte wei- vaeeineadJ..,-lymph (matter) znw.,

gering.
koepokstof.
utter II, uiten, uitspreken, -drukken; vaccinia, koepokken.
uitbrengen; uitgeven, in om loop vaei
llate, schommelen,wankelen Look

jig.),Aveifelen.
brengen (v. vals geld, bankpapier
1Z.,
enz.);without -ing a word aboutit, vaeillation, schom m eling, 0l-

zonder er m et een w oord van te
vacillate.
vaceilator,weifelaar.
reppen.
utterance, uiting'
, uitspraak'
, dictie, vaeeilatory, schomm elend, enZ., Zfd
vacillate.
voordracht;(zeld.juitgifte Lvgl.utter

eruimte,leegte,ledigheid'
ll);to give - to,uiting geven aan, vacuity,lediy'
leegthoofdlgl-,wezenloosheid.

uiten.
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value

eney (
vaeuousyledig;leegthoofdig);wezenloos; val
chem.j,valentie.
nietszeggend'
, -' spaee, zie vacuum . valerian, valeriaan.
vaeuum, (luchtlledige ruimte,luchtle- valid, geldig, van kracht; rechtsgeldig
dig, vacuum ; - brake,luchtrem ; (ook: - in law), valide:gezond; eleaner,stofzuiger;- flask, therm osargument (proof, claim), deugdelijfles; - gauge,vacuum m eter,verklikkte) argument (bewijs, vordering);
- reason, geldige reden.
ker (v.luchtpomp); - pump,lucht-,
vacuumpom p; - tube, Geisslersche validate, geldig maken (
verklaren),
valideren, legaliseren, bekrachtigen;
buis;- valve,luchtklep; --jaeketed
to becom e -d, ook.
. in kracht van
vessel,vat (reservoirenz.)metlucht-

gewiki
sde gaan.
'
validatz
on, geldigverklaring, enz.,
validate.
vagab
ond adj
.,vagebonderend,(rondlzwervend'
,znw., vagebond.
validity, (rechtslgeldigheid, enz.,
vagabondage, vagabondism , vagabonvalid; validiteit.
ledigen mantel.
vade-m eeum ,vadem ecum .

dage,landloperij.
valise (veroud.oj Amer.j,(klein)valies,
vagabondize,vageàonderen Lookl- it), reistas.
valley, dal,vallei;kiel(v.dak).
(rondlzwerven.
Vag'
ary, kuur,gril.
valorem , ad - (ajgek.: ad v.), ad
VZMPRXCY, l'orld-, OITIZWOPViIT/; landvalorem :naar de waarde;ad - duty
loperij;(/ïg.) afdwaling.
(duties), waarde
recht, rechtten)
naar de w .; ad - stamp duty, evenvagrant ad)'., (rond)zwervend; (/ïg.)
redig zegelrecht.
afdwalend,ongestadig,van den hak

op den tak sprzngend;znw.,zwerver'
, valorization,valorisatie.
valuable adJ'.,waardevol,kostbaar,van
landloper.
often,gertlchten,
vague,vaag (
.ook v.bel
(grote) waarde (voo,r,-to)
; (zc!#.)
schat-, w aardeerbaar'
assistance
termenenz.);onbestemd,onbepaald;
tobe-,ook:zich vaag uitdrukken'
,not
(information),waardevollehulp (in-

the-stnotion(idea),geenflauw idee. lichtingen);- consideration (jur.),in
geld waardeerbare tegenwaarde;
znw., -s, kostbaarheden,zaken van
vailI (veroud.),(de vlag)strijken (ook
waarde.
/'k.).
vail11(veroud.,gew.?'
z?(
7.),fooi;omkoop- valuation, schatting,waardering,taxaFeld;emolument,verval.
tie;geschattewaarde,taxatieprijs;to
vazn, nutteloos, vergeefs,.
vruchteloos;
set (put) too high a - on, te hoog
ijdel;prat top,of); - attempt,veraanslaan;at a -,tegen taxatieprijs'
,
- elause,waardeclausule.
geefse (ijdele)poging;- hope,ijdele
uta;
hoop;in -, (telvergeefs;but -ly so, value c1)znw.,waarde'
,priti
's; val
doch tevergeefs'
,-glorious,snoeverig,
kw aliteit'
, waarde, llelang; waarde,
,
blufferig'
, ijdel; -glory, snoeveri
j, betekenis; toon, lichtverdelingeheque - ..., cheqlle groot ...; deblufferigheid'
,ijdelheid.
vakeel,vakil(Eng.-1nd.),gezant;inlands
crease of (in) -,decline in -,waaradvocaat.
deverm indering, -daling; increase
valance,val
ence,(soort)meubeldamast; in -,advanceof(in) -,w.vermeerdeva1(v.gordijn,bedenz.),strook;-d, ring,-stijging:tobe (of)good (poor)
met een val (strook).
-.
, zijn geld (niet) waard zijn; to
valedictory, afscheids...; - address
attach (muelz,Iittle,no) - to, (veel,
(orationiletter),afscheidsrede(-brief). weinig,geen)w.hechten aan;to get
valence 1,zie valance.
good(full) -(forone'smoney),waar
valenee II,zie valency.
voor zijn geld krijgen;to g'
ive good
Yalencias, Valencia-rozijnen, -aman(full) - (forthemoney),goedewaar
delen.
leveren;to set (put) (great,a high,
Yalenciennes, Valenciennes-kant Look'
. much;little) - on,(grote;weinig)w.
vagueness,vaagheid,enz.,zie vague.

lace).

hechten aan; - payable, zie cash on

valueless
970
vantage
dclivcry; ,
*'received, n-. genoten;
vam pire, vam pier, uitzuiger.
to-day,valuta (per)heden;- as per vam pirie,vam pierachtig.
i
eer
,dw.
vo
fac
snvoi
tanda
tz),
sl
tge
orns
e c)
,et.uur
a. ', zie ook vamplism,uitzuigerij.

tza)metad)..,aetual-,werkelijke (reële)
waarde'
,cash -, contante w .; eom m ereial -, handels-w .; eurrent -,
dag-, markt-w.; deelared -, aangegeven w.;estim ated -,geschatte w.;
exeess -, m eer-, over-w.; exehange

van Izn,fc.:wan (veroud.j;(schop voor)
ertsWasslng; (<7f
J?.: Wannen; Wassen
(v.erts).
van 11zzzfc.,(dichte)vracht-,goederen-,
transportwagen;(furniture,removal)
-, m eubeltransport-, verhuiswagen'
,
(goods) -,(dichte)goederenwaggon;

colleeting -,afhaalwagen'
,Iuggage -,
(
-able) -,ziex'in exchange'
,intrinsie
-,intrinsieke w.;invoiee -,factuurbagagewagen; œf
,
fz., in een vrachtw.
; iodine -, jOodgetal;market -,
wagen enz. vervoeren.
m arkt-,beurs-, verkoop-, contante, van 111,voorhoede (ookjig.
j,voormanreële w.;m onetary -,gelds-w .,nom inal -, nom inale w .;poor -,slechte
kwaliteit'
, sound -, gezonde w .;surplus -, zie excess 'w; surrender -,

nen, eerste gelederen;to lead the -,
to be in the - of, aan de spits staan

(van),in de eerste gelederen (vooraan)staan.

afkoop-w..-som (v. polis);true -, vanadie, - aeid, vanadium zuur.
werkelijke (juiste)w.;zieook arrive vanadium ,vanadium .
q),contributory adJ'.,facec1),insure, vandal znw., vandaal; adJ'., vandaals,
vandalen....
par l,present lc.),purchase c),use

vandalic, zie vandal adj.
vandalism ,vandalisme.
vandijkeznfc.,punt(v.kantwerk);diep
ingesneden rand; (<7f
,
f
2., van punten
(insnijdingen)voorzien.
vane, weerhaan,windvaan'
, wiek (v.
molen);blad,schoep;vlag,baard (v.
w .van;under -? onder de w .; - for
veer); vizier (v. landmetersinstrueolleetion,w.terlnning;- in aeeount,
ment);Lscheepv.)waker.
w .in rekening;- in exehange,ruil-w.; vang L
scheepv.j,geerdte).
- i
n ourselves,w .in onszelf;- in use, vanguard,zie van 11l.
vani
l
l
a
, vanille? vanille.
gebruiks-w.;zie ook sample tz1).
b) f'
f
zfc., schatten,waarderen,taxeren vani
sh, verdwljnen; wegsterven'
,wegteren, -smelten; - into nothing
(op,at);waarderen,achten,op prijs
(spaee),inhetnietverdwijnen;-into
stellen'
, - highly, op hogen prijs
stellen; -d poliey, getaxeerde polis;
sm oke? in rook opgaan; -ing point,
verdwljnpunt'
, theu profits have
- on, (een wissel) trekken op; oneself (uplon, zich laten voor- reaehed the -ing point,hun winst is
staan OP.
tot vrijwel niets gereduceerd; to
valueless,waardeloos.
reduee (eut)to -ingpoint,vermindevaluer, schatter, taxateur.
ren tot er niets overblijft.
valve, klep, schuif, ventiel, afsluiter; vani
ty,ijdelheid;vruchtefoosheid;nietigheiè;- bag (case),damestasje.
relais;(/adiojlamp;-d,metkleppen
c1),utilitarian,e.a.
ca) met V00rZ. en verbind., above (in
exeessof)the -,boven dewaarde'
,to
rate at its true -, op de juiste w.
schatten;of-,van w.;olgreat-,van
grotew.,w.vol'
,ollittle (no) -,van
weinig (geen)w.;to(of)the - of,ter

enz.; - am plifier,lam pversterker; - vanner, ertsw asser; ertswasm achine.
box, kleppenkast'
, - seat, klepzit- vanquish,overwi
nnen,bedwingen Look
ting; - set, lam pontvanger.
/ïf.).
vam p znm., bovenleer; voorstuk,
vantage,voorsprong,voordeligepositie;

schoen;laptwerk);f
zzœ.,van nieuw
(
opllappen Look fig., geœ.: - up);
(up),in elkanderflansenl- (up),

-

bovenleer of voorstuk voorzien;
verzinnen,uit den duim zulgen.

t
o have (hol4) at -,een voorsprong
hebben op;zie ook coign; - grollnd
(point),geschikt punt (voor aanval
of verdediging; ook jig.j, gunstige
positie, voordeel.

vapid
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Var)'
vapid, verschaald'
em peratuurschom melingen'
, - eom , (/'k.) flauw, laf, t
pass, peilkom pas.
geesteloos.
vapidity,verschaaldheid,enz.,zievapid. varieoloured,veelkleurig,bont.
varied, gevarieerd, afwisselend'
, vo1
vaporability,verdam pbaarheid.
vaporable,verdam pbaar.
verscheidenheid'
,ook = varicoloured'
,
vaporifie, verdam pings..., damp....
- assortment(seleetion),ruime (uitvaporizable,zie vaporable.
gebreide)sortering (keuze);-knowlvaporization,verdamping.
edge,veelzijdige kennis.
vaporize,(doen)verdampen;bestuiven. variegate, schakeren, afwisseling brenvaporizer, vaporisatar,verstuiver.
gen in;-d,ookkbont,veelkleurig,vo1
vaporous, dam pig, nevelig, dam p...'
,
afwisseling,afgewisseld (met,with).

btlig.j(vlluchtig,ijl,vaag,opgeblazen. variegation,(kleurlschakering;veelkleu,afwisseling,verscheidenheid.
vapour znw., damp, (uitlwasemting); righeid'
(/ïg.) ijdele waan; f
zJçf7., (doen) ver- variety, verscheidenheid, gevarieerd,veelzijdigdampen Look: - away); bluffen, heid;afwisseling,variatie'
poclleng
' - forth, Izitkram en;zie ook
heid'
? verschil (uiteenloping); soort,
vapourlng.
varièteit;a great(wide) - of...,een
Tapourer, shoever, bluffer, praatjes(groot)aantalverschillende,eengrote
m aker.
verscheidenheid van,talvan...;as a
vapouring c#j., blufferig, snoevend;
-,for the sake of -,zie fora change;
fora - ofreasons,om allerleiredenen;
znw., gesnoef, groetsprekerij; holle
phrasen (ookl -s).
- shop van
(store
ve
)rt
s
-4r
chi
zzl
dl
r.
ende
l,ba
nzaa
(inr.allervapourish, vapoury, dam pig, nevelig'
, variform ,
(/#.)humeurig.
lei) vorm.
vaquero, veehoeder (in Mexico, Z.- varioeoupler Lradioj,veranderlijkekoppelingspoel.
Amer.).
variability, veranderlijkheid, enz., zie variometer, variometer,stijgmeter.
variorum , - edition, uitgave m et de
variable adj.
aantekeningen van verschillende
variable ad)'., veranderlijk, variabel;
onbestendig, -gestadig, gedurig;
comm entators.
(techn.) stel-, regelbaar'
, An,W ., VeP- various, verscheiden, afwisselend, vo1
verscheidenheid'
,verschillend,onderanderlijke grootheid;-s,(streek der)
v.e winden.
scheiden? divers'
, - orders, verschilvarianee,verschil,afwijking'
,tegenstrij- lende (dlverse)bestellingen.
digheid, tegenspraak'
, m enlngsver- varnish znw., vernis, lak, verglaassel,
schil;geschil,onenigheid;(zc!#.)verg
lazai
uu
r'
,
larnnsi;
(/#.
)vf,ceœ.
rn,isver
je,ni
glsimp
;
- st
andering,afwisseling'
,to be.at -,het
ns
,g
ve
sbe
lts;
sen,
oneens zi
jn; in onmin zijn (met,
(verllakken, verglazen'
, (/fg.) een
with); in strijd (tegenspraak) zijn,
glimpgeven,opsmukken (ook:- up);
niet stroken (met?with),indruisen
verbloemen, bemantelen (gcm.: (tegen,with),afwljken (van,with)t
over).
we are at - as to ..., wij ver- varnisher,vernisser, (verllakker.
schillen van m ening watbetreft...;to vary,wi
jzigen,veranderen'
,afwisselen,
set at -, in onm in brengen, tegen
variëren;afwisseling brengen in;zich
elkander opzetten;opzetten (tegen, wijzigen (veranderen), schommelen,
with).
fluctuëren, uiteenlopen; afwijken,
variant adJ'., afwi
jkend, verschillend; verschillen (van, from); zie ook
variabel,veranderlijk'
,znw.,variant. varied; -ing, afwisselend,verandervariation, verandering, (aflwisseliny; lijk;thediffieultyisvariedratherthan
afwijking (van, from ), verschll
removed,daardoorisdemoeilijkheid
slechts verplaatst'
,opinions - on this
(met, lrom); fluctuatie, schommeling; miswijzing (v. kompasnaald); point, de meningen daaromtrent
lopen uiteen'
,ofwidely -ing size,van
var
iatie'
,variëteit;- in (of) priees,
zie fluctuation; -s of tem perature,
-

zeeruiteenlopendegrootte;with -ing

VASP
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!
à
sselend succes;
SU eCPSS, met f
.af
/wi

aecordillg to, - w ith, variëren naar

vein

rolznd,omlopen (v.wind);(
s.
fig.jeen
keer nemen;.
-,towards..,bijdraaien

naar' Zn,W .t wending,draai.
gelang van; direetly (inversely,
indireetly)as..., recht (omgekeerd) vegetable adJ'.,plantaardig, planten...x
groente...; - butter, plantenboter;evenredig zijn met;-between ...and
dish, groenteschaal; - earth, zie
...,schommelen (variëren) tussen
en ...; - from ... to ..., wisselen
mould; fibre? plantenvezelts); garden, m oestuln; - ivory, plant(variëren)van tot
vase, vaas.
aardig ivoor; - jelly, pectine; vaseline Lhandelsben.j,zie petrolatum . m arket, groentem arkt; - m arrow,,
eier-,Engelse kalebas'
,- m ould,teelvassal (/ïg.) znw., handlanger, slaafs

dienaar; adJ'
., onderworpen, slaafs;
-ed, geknecht.
vassalage (/fg.), (slaafse) dienstbaar-,
onderworpenheid.

aarde, hum us; - oil, plantenolie; paper, houtpapier'
, - parehm ent,
perkam entpapier'
, - sponge, sponskalebas;- tallow, plantenvet;- tar,
houtteer; - wax, plantenwas'
, znw.,
gewas, plant; groente; preserved

vast, (zeer) groot, onmetelijk, uitgestrekt,ontzaglijk,reusachtig,kolossaal;veelomvattend;omvangrijk;to
(tinned) -s,bus-,blikgroenten. ,
inerease -ly,geweldig (enorm) toe- vegetal adJ'., planten..., plantaardig'
nem en;a - mind,een veelom vattenvegetatief;znw.,plant,gewas.
de geest;to go to a - outlay, zeer vegetarian znw.
,vegetariër;adj.,vegegrote onkosten maken; a - schem e,
a sehem e of - scope, eel
1 groots
Plan' a
num ber of ***9 een ontzaglilk aantal '3Ld ook majority.
vat znw.,groot vat, grote kuip, bak,
verf., looi-,brouwkuip; fcfc., vaten.
vaticinate,voorspèllen;een voorspelling
doen.
vatieinatien,voorspèlling.
vaticinator,voorspèller.
vaultI znw.,gewelf,verwulf;voorraad-,

wijnkelder; kluis, safe-kelder; the

gold in the -s of the Netherlands

Bank,hetgoudindekelders(kluizen)

tarisch'
, plantaardig.
vegetate,groeien,wassen'
,vegeteren.

vegetation, (plantenlgroei; p.nwereld;
vegetatie.
vegetative, groei..., vegetatief; planten...'
,vegeterend.
velzem enee, hevig-, heftig-, Onstuimigheid, vuur, drift.
vehem ent, hevig,heftig,vurig,onstui-

mig'
:-protest(opposition,opponently
heftlgte)protest (tegenstand,tegenstander); - wind,onstuimige wlnd.
vehicle, voertuig (ook jig.j, vehikel;
voertaal,drager (/fg.);bind-:oplosmiddel (ook:binf
ling -),gelelder (v.
geluid enz-).

der Ned. Bank; fcfc., overwelven,
verwulven.
vault 11 znw.,sprong; ww.,voltigeren. vehicular, voertuig-.-, vervoer-.-;
vaultage,gewelven, verwulfsel.
language, voertaal; - traffie, voertuigverkeer.
vaunt ww.,pochen,snoeven (op),(zich

belroemen op (op, ookL of); znw., veilznw.,sluier,voile;(/fg.)dekmantel,
m asker'
,to draw a - over, het stilgrootspraak,gepoch.
veal,kalfsvlees;-s, kalfshuiden;-skin,
zwijgen bewaren (een sluierwerpen)
k.huid.

over;to raise the -,den sluieropllch-

ten;under the - of,onder het m orft
veerf'
ç'f
zz.,(metde zon mede)van rich(den dekmantel)van;f
zzf<,
'.,(omlsluieting veranderen, (doen) draaien
(wenden);omlopen,tlitschieten,ruiren; (/ïg.)bewimpelen,bemantelen,
verm om men; -ed protection, vermen (v.d.wind;ook:-aft);(jig.jvan
kaqte protectie; -ed threat.bedekt
koers (houding) veranderen, zijn
drelgem ent; -ing, sluier-, voilestof.
draainemen;een keer nemen;weifelen; Lscheepv.j wenden'
, (aflvieren, vein znw.,ader (ook in marmer,hout
enz.);mijnader'
,(/fg.)stemming Look
laten aflopen (ookk- away, out); and haul(sc#.),tbeurtelings)vieren en
ter beurze); (karakterltrek; I .
am
notin the - foritjustnow,ik ben er
aanhalen; about (sc#.),halzen;

veinlet
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ventilator
thans niet voorin de stem m ing'
,and
(-brlaabi
d,
uetrbi
eendwaa
z.); r(/dl
#.
) ive
sje.
other rem arks in the sam e -, en an- vene
litshoe
ghe
d.rni
dere opm erkingen in dien trant; venerable, eerbiedwaardig.
-

stone (mi
jnb.), gangsteen'
, ww., venerate,(diep)vereren.

aderen'
,m arm eren'
,-ing'
,m arm ering, veneration,(
diepe)verering'
,to hold in
-,zie venerate.
ve
i
nl
e
t
,
ade
r
t
j
e.
veinous, geaderd.
venerator,vereerder.

veiny,zfc veinous;aderrijk.
venetian adj.,- blind,jaloezie;- ehalk,
veldtt) (Z.-,4/r.),Open veld,vlakte.
zie French chalk; - Iace (point),
Venetiaanse naaldkant'
, - m ast,
velic point (scheepv.j,zeilpunt.
vlaggenm ast'
, - pearl, glasparel; vellum, velijn: kalfsperkament; bindingy perkamenten band;- paper
red, Venetiaans rood; - shutter,
zonneblind'
, - weight,glazen prf,sse(
pos
t
)
,
ve
l
i
j
npapi
er
.
veloeim eter, snelheidsmeter.
papier'
, znw., jaloezie; zwaar (voevelocity,snelheid;ata - of,met een s.
ringlsatinet;-s,ook.
.jaloezieband,
''Yenez'', aandelen Venezuelan Oil
van .
velours,velours.
Concessions.
velure znw.,zievelours;fluweelborstel'
, vengeance, wraakt
neming); to take
W/f:7.,daarmede uitstrijken.
(wreak) - (up)on?wraak nemen op
velutinous,fluweelachtig.
(oefenen aan);with a -, duchtig,
datheteen aard heeft,zo als het
velveret, ordinair katoenfluweel.
velvetznw.,fluweel'
,eotton -,katoen-f.;
m aar kan.
flowered (ramag'e) -, gebloemd f.; venison,wildbraad.

mock -, trijp; plain -, effen f.; venom?venijn,(verlgif Look fig.j;-ed,
pressed -: geperst f.;ribbed -, rips;
verglftigtd).
silk -, zigde-f.,terry (uncut) -,zie venomous,(verlgiftig,venijnig(ookjig.).
terry; Utrecht -, velours d'U trecht'
, vent znw., opening, spleet, luchtgat',
gemeenz.j,in een
split(v.jas),uitweg Lookfig.j;tofind
to be (stand) on -po(s
itie verkeren'
,
zeer gunstige
(a) -,een uitweg vinden (ook jig.);
to give - to, een u.verschaffen aan ;
(-lpile, znw., (tapi
jt, stof met) f.achtige nop;adJ'.,m et f.achtige nop,
t
(jig.jluchtgeven (den vri
jen loop 1aen)aan;to take - fveroud.),ruchtplllchen; -ing, f.en stof(fen); adJ'
.,
baar worden; ,
- faueet (peg), zwik
fluwelen (ook /z
k.).
velveteén, katoenfluweel'
,
k.en
(-je);- hole,luchtgat'
,fflf
,
c.,een opebroek.
ning maken in (vatenz.);(fig.jlucht
velvety,fluweelachtig,fluweel....
(uiting) geven aan, uiten;luchten,
venal: veil,omkoopbaar.
verkondigen (v.meningen e.d.); venallty, veil-, om koopbaarheid.
itself, zich ontlasten; een uitweg
vend.leuren (venten)met; (jig.) aan
(uiting) vinden (in, in); - one's
den m an brengen,tekoop lopen m et;
anger(uplon,zijn toorn koelen aan.
(jur.) verkopen.
ventage,(luchtlgaatje;togive-to(/fg.),
zie vent znw.
vendee (/?
2r.),koper.
vender.leurder,venter(vgl.vend);(jur.) ventiduet, (fnz. onderaards) luchtkaverkoper.
naal, -koker.
ventilate,ventileren,luchten,luchttoevendibility (jur.),verkoopbaarheid.
V oeren aan' verkoelen; Wannen'
vendible (jur.),verkoopbaar;znfc., -s,
am pel in het openbaar bespreken
koopwaren.
(bediscussiëren), aan de openbare
vendor, verkoper (jur.); inbrenger
m ening voorleggen;luchten, ,,venti(in vennootschap); - company, inleren'' (v.grieven enz.);ventilating
brengmaatschappij'
, -'s shares, i.shaft, luchtkoker.
aandelen.
veneer ww.,fineren,metfineerhoutbe-, ventilation,ventilatie,enz.,zïeventilate;
luchtverversing'
, openbare discussie.
op-, inleggenz
' (.
Iig.j een vernisje
geven ;-ing,flneerwerk'
,znw.,fineer ventilator,ventilator.

venture
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verify

ventureq.
janœ.,(+ gewaagde,specllla- ver
batim adj. en :bwe
i
jw.
, woordelijk,
woord voorwoord'
giveyou below
tieve)onderneming;waagstuk'
,risico;
op speculatie verzonden goederen,
his rem arks -,wiJ laten zil.n opm erkingen woordeli
jk volgen;- reporty
zeilende g.; poging (tot,at);resulw. verslag.
taat;a lucky (profitable)
. -,een geslaagde (voordelige)onderneming;to verbiage, w oordenvloed, om haal van
trythe-,heter(eens)opwagen;ata
woorden;Lgeringsrhattend)wijze van
-, op goed geluk;to sail at a -, op
uitdrukking.
avontuurvaren;heisreadyforany -, verbicide, woordverknoeier; woordverknoeiing.
hijdurftallesaan.

bose!breedsprakig,wijdlopig,woorbj(
,
:7f
'
ç'., (het)wagen,riskeren,op het ver
denrilk.
spelzetten,in de waagschaalstellen;
(
zdf#.) (goederen) op speculatie ver- verbosity, breedsprakig-, wijdlopig-,
zenden; zich wagen; 't wagen te
woordenrijkheid.
verdancy,groenheid Look /ïg.).
z
e
g
gen
(
doe
n,
ge
ve
n
e
nz.
)
;
no
t
hi
ng
-,
nothing have,wie nietwaagt,dieniet verdant,groen (
ook jig.j.
wint;- f50 on it,er f 50 aan wagen; verd-antique,decoratieve (
gew.groene)
bouwsteen;patina:groene aanslag op
I-to...,ikveroorloofmij...;we - to
antieke bronzen.
hope that...,wijhebben enige hoop,
dat...;we-to suggest...,wijzouden verdiet, uitspraak (v.jury);(/ïg.)oordeel, beslissing, uitspraak (over,
wi
llen voorstellen Looklopmerken)...;
- an opinion on,zich wagen aan een
on);to return (give) a -, uitspraak
doen (v.jury);the- ofthepubliewas
meningomtrent...;ifImay(might)a rem ark, indien ik een Opm erking
in itsfavour(againstit),depublieke
zou m ogen m aken;- at,hetproberen
opinie was er voor (tegen).
(met), proberen te ontdekken enz., verdigris, kopergroen.
radennaar;-(uplon,zichwagenaan, verditer, Brem ergroen.
zich begeven in;wagen te onderne- verge znw.
,roede,staf;spil;(uiterste)
rand (gcfc.jig.j,grens,zoom ,gebied;
men,aandurven;zie ook bottom /1).
venturer,waaghals,avonturier.
venturesomw venturous, vermetel,
driest; Ondernem end; gewaagd, riskant.

veraeious, waarheidlievend; waartachtig).
ver
aeits waarheidsliefde'
,waartachtiglheid, geloofwaardig-, betrouwbaarheid.

verandath),veranda.
verbal,woordten)...,in w.n uitgedrukt
(bestaande);mondeling;woordelijk,
letterlijk (v. vertaling enz.); agreem ent, eom munieation, report,
ete., mondelingte) overeenkomst,
m ededeling, verslag enz.; - dispute,
woordenstrijd.
verbalism, uitdrukking,wijze van u.;
letterzifterij.
verbalist, letterzifter.
verbalization,omhaalvanw oorden,enz.,
zie verbalize.
verbalize, groten om haalvan woorden

bezigen,wijdlopig zijn;in woorden
uitdrukken.

grasrand,
-gevelafzetting metpannen;
on the-ofruin,aan den rand van den

ondergang; he was on the - of

betraying the secret, hij had het
geheim bijna verraden;fcœ.,hellen,
neigen, zich uitstrekken (naar, to,
toward,towards);- on,grenzen aan;
sueh a rem ark -s on absurdity, een
derge
onge
rl
ij
ij
mde
ke opme
; - tr
okia
ng grenstaan het
elose, ten einde

loqen.
veritheal (gew. iron.j, geloofwaardig,
waarachtig.
verifiable,verifieerbaar,enz.,zieverify.
verifieation, verificatie,bekrachtiging,
enz.? zie verify; in - whereof, ten

bewljze (tot staving)W aarvan .

verifier,verificateur enz.,zie verify.
verify, nagaan, onderzoeken, nazien,
-rekenen, ver
ifiëren, controleren;

waar maken,bewijzen, staven, bevestigen, bew aarheiden; bekrachtigen; to be verified, ook: bewaarheid worden, uitkom en; - aceounts

(items),rekeningen (posten)nagaan

verily
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Very
versant, helling,glooiend terrein.

(verifiëren); - (the correetness of),
de
juistheid nagaan van,toetsen;
the measure(weight)of,nameten
(-wegen).
verily Lveroud.j,voorwaar.
verisimilar, waarschijnlijk, waar-schijnend.
verisimilaritude. waarschijnlijkheid;
schijnwaarheid.
verita
blw waartachtig),echt,werkelijk;
a - boon, een W are Zegen.
verity,waar-,werkelijk-,echtheid;these
thingsareverities,ditzijn werkelijkheden;ofa - Lveroud.j,in waarheid,
voorw aar.
verjuiee,sap van onrijpe vruchten;-d
(/Q.),Zuur,wrang.
verm eil, verguld zilver; goudbrons;
oranjerode granaatsteen.
verm ieelli,verm icelli.
vermieide,worm verdelgingsm iddel.
verm ieular, worm achtig,-vorm ig.
verm ieulated?worm stekig;w orm vormig

versatile, veranderlijk, onvast; draaibaar;veelzi
jdig;-talent(writer,ete.),
veelzijdig talent (schrijver enz.).
versatility, veranderlijkheid, enz., zie
versatlle;aluminium and the wide ol its applications, aluminium en de
zeer grote verscheidenheid van toepassingen.

versed,(weII)-,grondig bekend (met,
in),ervaren,doorkneed (in,in).
versieoloured, veelkleurig; wisselend
van kleur.
version, overzetting,vertaling, versie;
lezing,voorstelling,versie;our agent
gives an entirely different - ol the
m atter, onze agent geeft een geheel
andere lezing van hetgeval;I should
liketo haveyourown - ofthe m atter,
ik zou gaarne uw eigen indrukken
Vernem en .

verso,verso;zieookfolioznfc.;keerzi
jde
(v.munt enz.).
(versierd,lngelegd).
verst, werst (Russische lengtemaat,
verm ieulation, wormstekigheid;w orm 1,066 km).
strepigte) versiering (inlegwerk).
versus(J'ur.,afgek.kv.),tegen,contra;in
t
he m atter of Sm ith v.Jones,in zake
vermieule,wormpje.
verm iform ,wormvormig.
S. contra J.
vermilion znw., vermiljoen; ad)'., v. vert (jur.),groenhout;recht om g.te
kappen.
(-rood);f
zzf
zz.:v.rood verven (kleuren).
vermin,ongedlerte;schadelijk gedierte'
, vertebrate (/ïr.), flink, pittig, met
ruggegraat.
(fig.j ontuig; - destroyer (killer),
Iniddel tegen ongedierte; insecten- vertex (
r/?
,f
g.gew.:vertices), toptpunt),
poeder.
hoogste punt; kruin; zenith'
, hoekpunt.
verminate, vol ongedierte komen (geraken).
vertiealc#j.,van (aan)dentopenz.,vgl.
vertex; verticaal, loodrecht, rechtvermination,hetkri
jgenvan (zittenvol)
verminous, vol ongedierte; Artlil, a1s

standig,staand; - angle,tegenoverstaande hoek; tophoek; - steam
engineyverticalestoom m achine;znw.,

vermouth,verm outh.
vernaeular,inlands,inlleems;de lands-

loodlijn; verticaal vlak; loodrechte

ongedierte.

ongedierte;scEadelijk.

t
aal sprekend
(schrijvend),in zde
1.
uitgedrukt'
, - language
nw.,
lands-, m oedertaal; inheemse taal;
znw.t)0/t: vaktaal.
vernaeularism , idiom atische uitdrukking.
vernacularise, in de landstaal overbrengen.

stand; tophoek; out of the -, zie
perpendicular znm.

verticality,rechtstandiyheid.
vertiginous,duizelig'
,dulzelingwekkend'
,
draaiendg
'(/ïg.)onbestendig,-gedurig.
vertigo, dulzelig.
verve,verve,gloed,geestdrift,bezieling.

very c) adJ'
., waar, werkeli
jk, echt;
louter, zuiver'
, juist, zelfs; uiterst,
vernal, lente..., voorjaars...; - grass,
al1er....
,to do one's - best(utmost),
reukgras.
zijn uiterste best doen;from the vernier, nonius; - condenser (dial)
beginning (outset), reeds dadelijk,
Lradioj,fijnregelcondensator(-schaal). van hetbegin (meet)afaan;that -

vessel
976
vibrator
day, (
op)dienzelfden dag;under our
nota'- ofevilenee,geen schi
jn van
- eyes,vlaltvooronze ogen;he isthe
bewijs;untilexery -ofhopehasbeen
shattered, we should ..., zolang niet
- man forit,hijiserderechte man
voor;the - m ention of...,hetnoem en
iederehoopisvernietigdmoetenwij...
alleen reedsvan;the - m inimum ,het vesting,veststof(
fen).
uiterste m inim um '
,this - m inute, nu vestment, kleed, (
ambtslgewaad.

dadelijk'
, for that - reason, juist vet (gemeenz.j zrtw., zie veterinary
surgeon;ww.,behandelen,onderzoedaarom;the - same (opposite),juist
(precies) hetzelfde (tegengestelde); ken,,,bedokteren''(ookv.werktuigen,
his - subordinates distrust him ,zelfs
motoren e.d.);herzien (v.uitgave,
ZiJ'n ondergeschikten w antrouwen
drukà
/.
hem ;itis the - thing (we want,for vetch, (
voederlwikke.
ourpurpose),datisjuist(precies)wat veteran ad)'.,oudlgediend),indendienst
wijnodighebben;theveriesttrifle,de
vergrijsd, beproefd, ervaren'
, znw.,
geringste kleinigheid'
,the - truth,de
veteraan.
veterinarian,zie veterinary.
handicap here,juistzijn goedeeigen- veterinary adJ'.,veeartsenij-..,v.kundig;

zuiverewaarheid;his- qualitiesarea

schappen staan hem hierbij in den

surgery (science), v.kunde; -

surgeom vee-, dierenarts; znw.n zie
b) bQ'
w.,zeer1heel,erg; aller...; the - vet
N surgeon.
oznw.,veto;rightof-,rechtvan v.;
best(first,last,etc.)...,het(de)allerweg.

beste (-eerste, -laatste enz-) ...; much (little,ete.),zeer veel (weinig
e11Z.); '
*' m uch sought after, zeer

gezocht; the
next day, nog den
volgenden dag.
vessel, vat,bak, pot, schaal:reservoir

to put(set,interpose) a (one's) - on
= ww.,zijn v.uitspreken over;ver-

bieden,verwerpen,niet toelaten.
vex, kwellen, plagen, hi
nderen, het
lastig m aken;ergeren,
in beroering
brengen;I am -ed to find that...,ik
vind het hoogst onaangenaam (ver-

(in hetalg.);vaartuig?schlp.
vest 1, borstrok; vestle (v. japon); drietelijk),dat...'
,a -ed question,een
l4zzzdr.lvest;zieook vesting.
veelbesproken (-omstreden) kwestie;
vest 11,bekleden (fig.j;begiftigen;ookl to be (feel) -eti,zich ergeren (over,
inbrengen (v. kapitaal) (in,in); at,with).
,-edly,geërgerd.
-edrights(interests,privileges),oude vexatiom kwelling,plaag;plagerij;er(gevestigde,verworven,onvervreem dgernis,verdrietelijkheid.
bare)rechten (belangen,voorrechten); vexatious,lastig,hinderlijk,kwellend'
,
- a person with power (authority),
plagerig'
,erqerlijk,verdrietelijk;(jur.)
iemand met macht bekleden (bevexatoir:ult plagerij begonnen (v.
voegdheid verlenen)) the manag'
eproces).
m entoftheeompanyis(shallbe)-ed via 1,via,over,langs;to send to A.in ..., de vennootschap wordt beB., over B.naar A .zenden.
stuurd door ...;powers are -ed in the via 11, (wissell
exemplaar.
Com m ittee to***5 de Com m issie heeft
de bevoegdheid om ...;- property in a
person, iem and m et een eigendom
begiftigen;this right is -ed (-s) in,
dit recht berust bij; the estate -s
izz **@: het goed komt te vervallen

(valttoe)aan (gaat overOp).

vesta, ziewax vesta; ''Yestas'', uitgestelde aandelen R ailway lnvestm ent
Trust.

viaduet,viaduct.
viam eter, zie hodom eter.
vial, zfe phial; to pour out the -s of

one's wrath (
uplon,defiolen vanzijn

toorn uitgieten over.

viand tgcf
z?. zzzfp.l, spijs, voedsel;

levensmiddelen, m ondkost.
vibrant, trillend,bevend, vibrerend.

vibrate, (doen)trillen,vibreren;(doen)
slingeren (schommelen);(/fg.)schom-

m elen, weifelen.
vestibule,vestibule?portaal;-(d)train
vibration, trilling,enZ.,zie vibrate.
t-drzzcr.l,zie corrldortrain.
vestige,spoor (/ïg.),teken,overblijfsel; vibrator,vibrator.

vibratory
vibratory, trillend, trillings....
vibroseope, trillingsm eter.
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vietory, overwinning (op,over), zege,
victorie;to gain a (the) - over, de
vieariouw plaatsvervangend,voor(inde
overwinning behalen op (/ïg.).
plaats van)een ander gedaan enz.; victualznw., -s, victualiën, levensm id- authority, overgedragen volm acht
delen,proviand;f
'
cfe
f
z., provianderen;
proviand innem en; zie ook victual(m achtiging);zie ook acceptance c).
viee 1, ondeugd;gebrek,fout, feil;zie
ook inherent.

ling.
vietualler,leveranciervan levensm idde-

vlce11znw.,bankschroef(ook:bench -);
len; proviandmeester; p.schip; (li(/fg.)greep)ww.,vastzetten,-grijpen,
eensed)-,vergunning-,verlofhouder;
klemmen (als)in een schroef.
(licensed) - 's (shop),slijterij.
vi
e
tualling,proviandering;proviand;vieMer11X1,iwi
n pl
aats(tervervanging)van;
llbe appointed - M r Y,who
-

retires,:de heer X zal worden be=
noem d ln de plaats van den heer Y ,
die aftreedt.

vieeIV,(and) - versa,(en)vice versa
(omgekeerd).

bill, douaneverklaring voor scheepsproviand;- offiee,victualiebureau'
,ship, proviandschip; - yard, proviandopslagplaatd.
vieugna, vieuna, - wool, vigogne,

vicoenjawol.

viee-, --chairm an, -consul, ete., vice- vide Lajgek.Lv.
),vide,zie.
voorzitter,-consul enz.
videlieet, zie viz.

vi
eennial,twintigjarig,-J
-aarli
jks.
vieeroy, onderkoning.
vieinage,zie vicinity.

vieinal,naburig;- road (way),buurt-,
zijweg.
vieinity, nabijheid,buurt, omtrek; in
the - of,in denabijheid enz.van;its
to the eanal is an appreeiable
advantage, het feit dat het zo dicht

bij hetkanaalgelegen is vormteen
aanmerkelijk voordeel.
vicious, slecht, verdorven; verkeerd,
gebrekkig, kwaad; boosaardig (v.
opmerking enz.); ondeugdelijk, gebrekkig (v. redenering); - e*
ucle,
vicieuze cirkel; - stylw zeer gebrekkige stijl.
vieiousness,slechtheid,enz.,zievicious.
vieissitude tgcœ.?zz/.l,wisselvalligheid;
wederwaardigheid; (veroud., zeld.)
(aflwisseling.
vidssitudinous,wisselvallig.
vidim ,slachtoffer,dupe;to falla - to,

hetslachtoffer(dedupe)wordenvan,

ten offer vallen aan.
victim ization, vgl.victimize.
vidim ize,tot slachtoffer m aken,duperen;bedriegen,oplichten.
victor znw., overwinnaar; adJ'., zie
victorious;overwinnings....

vi
ctoria,victoria (rijtuig).
victorine,soort dam esbontkraag;soort
perzik.
victorious, overwinnend, zegevierend.
E ngels H andelswoordenboek

vidimus, onderzoek (v. rekeningen,
stukken);authentiek afschrift.
vie, wedijveren, mededingen (met,
with;in,in).
viezwicht
cj;
) znw., gezicht (op, o1), uit(aanlblik;be-,aanschouwing,
ogenschouw'
: aanzicht, voorkom en;
yezicht,kijkle;ki
jk,blik (opdezaak),
lnzicht, oordeel, opinie (omtrent,
on);bedoeling,doel,oogmerk;overzicht, beschouwing; (point of) -,
gezichts-, oog-, standpunt;his - is
that...,hijisvan oordeel,dat...;we
shall be gratefulfor an expression of
your -s,u zoudtonsverplichten door
ons uw m ening ter zake kenbaar te
maken;from a business point of -,
van koopm ansstandpunt bezien; to
look atthem atterfrom thepointof that...,zich op hetstandpuntstellen,
dat...;from the - ofview (-point)of
the eountry to which the goods are

exported,bezien van het s.(uit den
gezichtshoek)vanhetlandwaarheen
de goederen worden verzonden; zie
ook exchange c,) en individualadJ
'.'
,
day, kijkdag; - finder, zoeker
(phgt.);-point,zie point ofx,.
cu)metçfzfzJ.,affordingageneral- olthe
matteryoverzichtelijk;toagreewitha
person's -,het m et iemands m ening
eenszijn;tocommanda -of,uitzicht
geven op (over);to endorsea -?een
zienswijze (opvatting)onderschrljven
62
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vindieable

zie with a '
w to;with this -,methet
(delen);to express the -that...,a1s
zijn mening te kennen geven,dat..., oog hierop.
zie ook c1); to have an entirely bjfcfc.,(belzien,beschouwen,bezichtierroneous - (ofthematter),dezaak
gen,in ogenschouw nemen,bekijken'
,
geheel verkeerd lnzlen*to have -8
thegoods(house,ete.)maybe-ed on
upon,een oogjehebben op;to hold a
the...,degoederen (hethuisenz.)zijn
-,een mening (opvatting)huldigen;
(is) te bezichtigen op ...; - the
to holdthe - that...,van m.(de m. proposal (unlfavourably, het plan
toegedaan) zijn, dat...; to hold
(
niet) gunstig gezind zijn,er (niet)
veelvoorgevoelen;thisquestion m ay
extreme(strong)-son?radicale (zeer
be -et
l from dilferent aspeets, deze
gedecideerde) opvattlngen hebben
om trent:willthis m eetyour -sl,bekwestie kan van verschillende zi
jden
antw oordt dit aan uw bedoelingen ?;
w orden beschouwd.
to take a - o1,in Ogenschouw nem en; viewer, opzichter,controleur;bezichtito take a tlark (gloomy,pessimistie;
ger, beschouwer.

rosy,roseate,optimistie)- of,donker
(somber;rooskleurig)inzien;totakea
dtfferent - of the m atter, de zaak
anders beschouwen; to take a(n)
(unlfavourable-of,zich een (onlgunstigoordeelvormenomtrent,(onlgunstig beoordelen; to take (a) Iong
(wide; short) -(s), een ruimen
(bekrompen)blik hebben,ver vooruitzien (kortzichtig zijn);tovoicethe
-s of, de zienswijze vertolken van;
zie ook exchange bj,e.a.
ca)metvoorz.,in -,in het gezicht,in
zicht, te zien; the end in -, het
beoogde doel; in his -, naar zijn
mening,volgenszijn opvatting;with
this objectin -,met dit doelvoor
ogen;to havein -,beogen,op hetoog
hebben; to keep in -, in het oog

houden;in - of,methetoog op Leen
reden aangevend),gezien,in aanmerking genomen;in (the) - of,in het
gezichtvan;toeomein (full)- of,in
zichtkom en van;in - ofthefad that,
aangezien;on -.,tebezichtigen (zien);
on a closer(superfieial) -,meervan
nabij (oppervlakkig) beschouwd;to
plaeeon -,terbezichtiging stellen;on
the -,ophetgezicht(Oog);on (the)-

viewy (gemeenz.j,er eigenaardige (fantastische)opvattingenop nahoudend,
excentriek.
vigilanee,w aakzaam heid.
vigilant,waakzaam .

vignette znw., vignet (in boek enz.);
Lphot.j portret mét vervloeienden
achtergrond; (/ïg.) karakterschets;
f
,
f'f&z., Lphot.q een vignet maken van.
vignettist,vignettenm aker.
vigorous,krachtig,sterk,fors Look v.
stijl),energiek;to oppose -ly, zich
krachtig (methand en tand)verzetten tegen;-poliey,krachtigepolitiek.
vigour, kracht, enz., zie vigorous;
vitaliteit.

vile, laag, verachtelijk, gemeen; (gemeenz.j armzalig, abominabel, afschuwelijk.
vileness, laagheid,enz.,zie vile.
vilifieatiom smaad,lasterting).
vilifier, lasteraar.
vilify, (bellasteren, smaden, honen;
omlaag halen.
villa,buitentplaats),villa.
village, dorp.
villager, dorpsbewoner.

villagery,(de)dorpen.

villain, schurk.
of,op hetgezichtvan;to leaveout of villainous, schurkachtig, gem een; (
.ge-?buiten beschouwing laten;lostto -,
meenz.j abominabel,afschuwelijk.

u1thetgezicht(verloren);with a- to, villainy, schurkerij.
methetoog op Leen doelaangevendj, vim (gczzzccnz.),kracht,fut,energie.
methet doel (de bedoeling)om,ten vinaeeous,wijn...;wijnrood.
einde;with a - to extendingourtrade, vinaigrette, reukflesje.
ten einde onze zaken uit te breiden; vinei
ble (zc!#.).overwinnelijlt.
w ith a - to the mail,m et het oog Op vi
ne
ul
um (fcfsà.),verbindingsstreep.
de mail(= ten eiadede mailnog te vindicable, verdedigbaar, enz., zie
vindicate.
bereiken);Avith the - of...ing (zcJ#.),
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virtual
vindieate
vindicate, verdedigen, rechtvaardigen;
verdrag,voorwaarden enz.),inbreuk

doen gelden, handhaven; (overtuigend)vaststellen,boven allen twijfel
verheffen;- itself, zich doen gelden;
- a person (oneself) from a eharge,
iemand (zich)van een beschuldiging

maken op; (verlbreken (v.eed,belofte);geweld aandoen;verstoren;one's conscience (the truth), zijn
geweten (de waarheid) geweld aan-

doen.
zuiveren; - to oneself, zich verzeke- violation,overtreding,enz.,zie violate;
ren,veroveren,voor zich opeisen.
schennis,inbreuk'
,breuk.
vindieation, verdediging, enz., zie
violator,overtreder1enz.,zie violate.

vindicate;in - of,terv.(rechtvaar- violenew geweldtdadigheid), gewelddaad; verdraaiing, verkrachting;
diging)van.
vindieative, verdedigend, enz.,
hevig-,heftigheid; (jur.) geweldplevindicate;wrekend,straffend.
ging;schril-,felheid (v.kleuren);to
vindieator, verdediger, enz., zie
do-to,geweld aandoen (v.gevoelens,
vindicate.
beginselen enz.); to use -, geweld
'
e ook
vindicatory, ZI& vindicative; zL
gebruiken (jegens,to); by -, met
sanction znw.
(door)geweld.
vindietive, wraakgierig'
,(
veroud.j wre- violent,hevig,heftig,geweldig;geweldkend, straffend'
, - dam ages (
jur.), dadig; schril, fel (v. kleuren); hoge schadevergoeding, tevens beeollision (shoek), hevige botsing
doeld als straf.
(schok); in - contrast to,in schrll
con'
trast tot; - deeds, gewelddaden;
vine, wi
jnstok; (.drz?cr.) klimplant'
,culture, zie viniculture; - dresser,
pr
esumption (jur.),sterk vermoeden;of a - temper,heftig van aardwio
ingaardenier'
,-fretter(grub,Iouse).
druifluis'
,* grower,w.bouwer;-yard, violetznœ.,
viooltje;-rootLhandelsben.j,
zie orris root;adJ'.,violet,paars.
w.gaard,-berg.
vinegarznw.,azijn;- bottle(eruet),a.- violin,viool;-bow,stri
jkstok;-string,
V.SnaaP.
flesje;- works,a.makerij, -fabriek'
,
adj**zievinegary'
,f
zzfc.,azijnen,meta. violoneello,violoncel.
behandelen'
, in a. inm aken'
, zuur vi
per,adder (ookjig.j.
viperish, viperous, adderachtig (
maken,verzuren Look jig.).
/ïg.),
vinegary,azi
jnachtig'
,zuur,wrang (ook
venijnig.
Iig-j.
vir-gin,maagdelijk'
,gedegen (v.metaal);
vinery,druivenkas'
,wijnstokken.
honey,maagden-,ongepijndehonig;
oi
l
,
m
a
ag
de
no
lie;- parchm ent,m .vinieulture,wijnbouw.
vinieulturist,wijnbouwer.
perkament'
, - soil, maagdelijke bodem ; - wax, m aagdenwas.
vinometer,wijnmeter.
vinose, zie vinous.
viridescent, groenachtig.
viridity, groenheid, groene kleur;(
vinosity,wijnachtigheid.
/ïg.)
frisheid.
vinous,wijnachtig,wijn....
,w.kleurig.
vint (zcJ#.),bereiden (v.wijn).
virile, mannelijk' manmoedig; (/ïg.)
vintageznw.,wijn-,druivenoogst;jaarkrachtig, fors (v. geest, bestuur,
gang:wijn van een bepaald gewas
stijl enz.).
(ook'
. - wine),wig
.nmerk;this is an virility,mannelijkheid,enz.,zie virile.
excellent-,deze wijn isvan een uit- virose, virous,giftig,virulent.
stekendmerk;f
zzf
zz.,bereiden(v.wijn).
, virtu,article of-,zieartobject.
virtual,feitelijk,defacto,eigenlijk;-ly,
lezen (v.druiven).
vintager,wijnlezer.
ookkin werkelijkheid,in den grond
vintner,wijnkoper;w.bergbezitter;w.(derzaak),in wezen,practisch'
,a blockade has been established by the
huisbouder.
new tariff, het nieuwe tarief staat
viny,wiinstok...;Avijnrijk
1iolable, schendbaar.
practisch geli
jk met blokkyde; foeus,virtueelbrandpunt;he isthe violaeeolls,violettachtig).
violatw overtreden,schenden (v.n-et, manager of the eoneern, hij is de

virtuality
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vital

of -, zie visitation;to pay one a -,
feitelijke bestuurder der ondernem ing.
to pay a - to, iem and een bezoek
vltuality, wezen (der zaak); latent
brengen, een b. brengen aan; his
vermogen, virtualiteit.
to Amsterdam (to our offiee),
virtue,deugd;(goede)eigenschap,voorzijn b. aan (te) A. (aan, op ons
treffelijkheid,verdienste;krachttdakantoor9alhier).
digheid);tomakea-ofneeessity,van vbitation,visitatie,inspectie-!bezoeking;
right of -, recht van visltatie.
den noodeen deugd maken;in (by)o1,krachtens,uitkracht (op grond) visitatorial, visitatie..., inspectie.-.; van;in - ofhisabilities,op grond van
power, recht van visitatie.
zijn bekwaamheid;in - olseetion 5, visiting,tohavea- aequaintanee(tobe
krachtens artikel 5.
on - terms) with a person, iemand
vlrulenee,virulentie,enz.,zie virulent.
voldoende kennen om bezoeken bij
hem af te leggen;- book,visiteboekvlulent, virulent, kwaadaardig fook
Iig.t,giftig.
je (voor af te leggen bezoeken); virus,(verlgzfLookfig.j,venijn fookfig-j;
eard, v.kaartje.
virus: smetstof.
visltor,bezoeker;logé,gast;inspecteur;
-s' book, vreemdelingenboek.
vis,kracht,energie; inertiae(ldc#a.),
visu , uit-,door-,vergezicht; verschiet
(
kr
ac
ht
de
r
)
t
r
aag
he
i
d;
vi
va
L
t
e
c
hn.
j
,
levende kracht, arbeidsverm ogen.
Look/ïg.),perspectief;toopen (up)(a)
vlsa znw.,visum ;to allix a - to,v@n een
new -(s),nieuwe perspectieven opev.voorzien;to present to the eonsul
nen (voor,to); new -s open (up),
1or -,den consulter visa aanbieden;
er doen zich nieuwe P.n VOOP.
,zichtœœ.(perl.tljd en p.deelw.:-'d),zl
'e visual,gezichts...,oog...;visueel'
visé œœ;zie ook sign ww.
baar; - signal, optisch signaal'
, to
vis-à-vis,vis-à-vis,tegenover;release;
witness -ly,ooggetuige zi
jn van.
of Iiability - ..., bevrijd van aan- visualization, veraanschouwelijking,
enz.1zie visualize.
sprakeli
jkheid tegenover ....
visualize,een beeld geven van,veraanviseid,kleverig,lijmerig,taai.
viseidity,kleverig-,lijmerig-,taaiheid. schouwelijken;zich een beeld vormen
viseometer (zel#.),zieviscosimeter.
(een voorstelling maken) van,overzien; another faetor whieh m akes it
viscose,viscose;- silk,v.zijde.
viseosim eter,viscosim eter.
dilfieult to - the position is ..., een
viseosity,viscositeit.
tweede factor welke het moeili
jk
viseous,visceus:dikvloeibaar.
maakt den toestand (stand van zaviséznw.,zievisaznœ.'
,œœ.(çdr!.ti
jden
ken)
teoverzien,is...;weeannotquite
- l
rom the partieulams given àvhat
f
J
.
d
e
e
l
w.
.
'
6
:
t
l
)
,
v
i
s
e
r
e
n
,
v
a
n
e
e
n
visum voorzlen.
exaetly the new proposalmeans,wij
visibility,zichtbaarheid,enz.,zievisible;
kunnen uit de verstrekte gegevens
Lscheezv.tzicht.
niet duidelijk opm aken?waarop het
nieuwe voorstel eigenlilk neerkom t.
visible,zlchtbaar;merkbaar,duidelijk;
zie ook horizon cn supply h).
vital O j., levens...?vitaal,essentieel,
vision, het zien, gezicht'
, blik; visie;
onontbeerlijk,van cardinaal belang
vooruitziendheid'
, visio'en; wide -,
(voor,to);levensgevaarlijk (v.wond
brede visie.
enz.);- eondition,levensvoorwaarde;
visionary, hersenschim mig, ingebeeld,
ol - importanee (moment,interest),
fantastisch,visionair.
van het grootste (van vitaal) bevisitww.,bezoeken,een bezoek brengen
lang (voor,to); - interests, vitale
langen; - power, levenskracht; (geœ.:callon,at);(/ïg.)bezoeken (met, be
question, levenskwestie,-vraag,-bewlth),beproeven;visiteren,inspectelang;-statistiesybevolkingsstatistiek;
ren; bezoeken afleggen; - upom
wreken(verhalen)op;zieookvisitlng; tobe - (a matter of - eharacter)to,
znw.,bezoek (vanlangenduur,anders
een levenskwestie zijn voor;seereey
is-to oursuceess,zullen wi
jslagen,
gcœ.:call);visitatie,inspectie;right

vitality
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voiee
dan isgeheimhouding gebodelt;znw., vituperativw schim pend, scheldend;
schim p..., scheld....
-s Ljig.j, (het) essentiële,cardinale
punten;levensvoorwaardetn).
vituperator, (belschimper,schelder.
vitality,vitaliteit,levenskracht,levens- vivaeious. levendig, opgewekt;
vatbaarheid, leven.
(v.plant),zie perennialadj.
,vuur.
vitalization,(het)schenken van levens- vivaeity,levendig-,opgewektheid'

krycht (-vatbaarheid).
vlvarium (me.:vivaria),viskom,-vijver;
aquarium , vivarium '
,diergaarde.
vitve
ahz
e
,
l
e
ve
nl
s
kr
a
c
ht
)
s
c
henken,
l
e
nsvatbaar m aken;bezielen.
vl
va
vo
ee
a
dj
.
e
n
b
i
j
w.
,idem:mondevitam in,vitamine.
ling; znw., - (examination), m.
vitellus, dooier.
exam en.
vitiate. bederven; verontreinigen; ver- vivid, levendi
g, helder; levendig (v.
troebelen(v.oordeel,redeneringenz.),
kleur);- deserlption,impression,pievervalsen (v.waarheid);(jur.)ongelturw levendigte)beschrijving,indruk,
beeld;wehavea - reeollection of,itis
dig (krachteloos)maken (v.overeenstill - in our m em ory, it is still -ly
komst, vergunning enz.); -1
1 aizy
bedorven lucht.
remembered...,hetligt(ons)nogvers
vitiation, bederf,enz.,zie vitiate.
i
n het geheugen, staat (ons) nog
vitieide,zie vine fretter.
levendig voor den geest ....
viticultural, den wijnbouw betreffend. vividness, levendig-,helderheid.
vitieulture,wijnbouw.
vivify, levend m aken, bezielen, ver-,
oplevendigen.
vitieulturist,wijnbouwer.
vitreosity,glasachtigheid,r achtig voor- viz(
c/àorf.e.:videlieetigdœ.uitgesprokenl
komen.
name
ly),namelijk,te weten.
vitreous, glasachtig, glazen, laS...; vizi
telr,vizier (Turks minister).
voe
ab
ul
ar
y,vocabulaire;woordenschat.
Lelectr.),zie positive adj.

vitrescence,verglazing.
voeal, gesproken, m ondeling; vocaal;
vitreseent, glazig.
w elsprekend; luidruchtig; publie
vitreseible,zie vitrifiable.
opinion has at last heeome -, de
vitrie qd)'
.,zie vitreous;znw., -s, glaspublieke opinie heeft eindelijk haar
fabricage.
stem laten horen.
vitrifaetion, zie vitrification.
voeatiom roeping;beroep;to feel no vitrilacture, glasfabricage; fabricage
for, to have no - to, gqen roeping
van glaswerk.
gevoelenvoor;tomiss(mistake)one's
vitriliable,verglaasbaar.
ZlJn r.m issen.
A'
itrilication,verglazing,enz.,zievitrify. voeational,beroeps...,vak...'
,- guidanew
vitriform , glasachtig.
voorlichting bij beroepskeuze; vitribr,tot glas maken (worden),verguidance serviee (bureau), bureau
glazen.
voor beroepskeuze'
, - school, vakvitriol, vitriooly(jig.)bijtende critiek, school; - training, beroeps-, vak1,gal''' (oil of) -, v-tolie); blue
opleiding.
(ltoman) -, - of eopper, koper-&.; vogue, zwan:g,trek,m ode:het in trek
r
e
e
n
,
O
f
i
r
on,
l
K
.j
'ZeP-V.;Ked -y
(zwang)zljn,popularitelt;lo lose -,
tkobalt-v.;white -,- ofzine,zink-v.;
uitdemodegeraken;tobe(mueh)in

o dip one'spen in -,zi
jn pen in gal
dopen; - house.v.stokerij.

-,to be(al1)the-.to haveagreat-,
(zeer)in zwang (trek,demode)zijn;

vltriolate, zfe vitriolize; m et vitriool
to hring into -,to give - to,in zwang
behandelen.
brengen; to eom e into -, in zwang
vitbi
rij
ot
lic,vitrioolachtig!vitriool...;(
kom en,opgang m aken;outof -,uit
/
f
g.
)
end,scherp,vinnlg;-aeid,v.zu ur.
de mode,nietmeerin trek (zwang).
vitriolize,in vitrlool om zetten.
vo
i
eeznw.,stem Lookjig.j;todemande
vituperate, beschim pen,schelden op.
- i
n? zeggenschap eisen in;to find .vituperation,geschim p,gescheld'
in,zlch uiten in;to give - to,.
zie gzgz.;
,sm aadrede, -woorden.
tohavea(no)- inthemattery(g/een

void
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volunteer
stenA *
ln de zaak ll
ebben, (geen)
b
l
j
i
g.
)
s
t
r
omen
;
u
i
t
e
n
,
ui
t
s
t
ot
en l
book:
zeggenschap hebben'
, -s are heard
forth,out).

(raised)(hereandthere) ...,er gaan
s.n op ...;to raise (liftup) one's (against),zijn s.verheffen (tegen);
with one -, eenstemm ig'
, - pipe
(tube),spreekbuis'
,w?f
'
c.,uitdrukking
(uiting)geven aan,uiten,luchten (v.
grieven enz.);vertolken,weergeven'
,

volplaneznw.,vOlplané:glijvlucht;fcf<,
'
.,
in glijvlucht dalen.
volt (c/ccfr.),volt;--ampere,v.-ampère;
- m eter
, V.-,Spanningsm eter.
voltage (electr.j,(stroomlspanning.
voltaic, voltaas, galvanisch; - battery
(eelI), galvanischte) batterij (ele1 believe I am voieing the general
ment);zie ook pile lV.

sentim ent when I Stt)r...,ik m een het
algem een gevoelen te vertolken alsik
*;zieook view tza)en warning.
zeg *@
void ad)'
.,ledig,onbezet,vacant,open,
onbebouwd;ni
etig,ongeldig (v.ver-

bintenis enz.); Lzeld.j nutteloos;to
deelare(render)-,zienulll;tofall-,
kom en te vaceren;to stand -, van
nulen generwaarde (van onwaarde)
zijn, zie ook accomplish en null l;
- spaee,ledige ruim te;- of,ontbloot
van, vrij van,zonder; - of effeet,
zonder effect, krachteloos, nietig;
(quite) - ol sense, zinloos; znw.,
(ledige)ruimte,leegte,leemte,gaping
Look jig.j; ook: onbewoond (onverhuurd)huis;tofillthe- madeby ...,
deleem t@eaanvullen welkeisontstaan
door ***) çf
7f
zJ., ledigen; vernietigen,

nietig (ongeldig) maken; Lveroud.)
ontruimen,evacuëren;misdescription
-sthepoliey,verkeerdeomschrijving

m aakt de polis nietig.
voidable, vernietig-,annuleerbaar.

voidanee,lediginy',enz.,zievoid œfc.
voidness!ledigheld,enz.,zie void c#j.
voile,volletstof).
volatile, vluchtig, vervliegend; (/ïg.)
wispelturig,(vlluchtig;- oil,vluchtige olie; - salt, saI -, vlugzout.
volatility,vluchtigheid,enz.,zievolatile.
volatilization, vervluchtiging, enz., zie
volatilize.
volatilize, vervluchtigen, vluchtig m a-

ken (wordcn),(doen)vervliegen.

voleanie, vulkanisch; - eruption, v.e
uitbarsting;- glass,zie obsidian.
volcano,vulkaan.

vole,vole;(/fg.),to gotothe-,allesop

het spel zetten.
volition, wil, wilsuiting, -kracht; ol
one's ow n -, uit eigen wil.
volitional,wils....

volley znw.,(/ïg.)stroom,vloed;ww-,

voltaism , galvanism e.
voltam eter,voltameter.

volte-faee,volte-face(ïnz.jig.),frontverandering.
volubility? radheid, enz., zie voluble;
volublllteit.
voluble, rad (van tong), woordenrijk,
volubel; (veroud.jrollend, draaiend,
beweeglijk.
volume, (boekldeel Lajgek.:voI.);jaargang (ajgek.:vol.);volum e,omvang,
inhoud, grootte; m assa; m any--d,
uit veel delen bestaande (v.boekwerk); the - of business, het
aantal (de omvang der) zaken,
zie ook inquiry c) en put through;
to gather -, (in omvang) toenemen; this speaks -s (for), dit
spreekt boekdelen (voor);the book
willappear in three -s, het boek zal
i
n drie delen verschijnen; to be
rapidly inereasing in -, snel in om vang toenemen; - regulator (radio),
volum eregelaar.
voluminosity,omvangrijkheid,enz.,zie
volum inous.
voluminous, lijvig, omvangri
jk, uitgebreid,volumineus;vruchtbaar (v.
schrijver);(zeld.jkronkelend.
voluntary, vrijwillig,spontaan:onverplicht'
,opzettelijk,moedwilllg;door
vr
ijwillige bijdragen in stand gehouden; voluntarily, ookl uit zichzelf;
- eontribution (liquidation.loan,salw
ete.),vrijwillige bi
jdrage (liquidatie,
lening,verkoopenz.);- eonveyanee,
overdracht zonder contrapraestatie.
volunteerznw., vrijwilligerg
'volontair;
f&zf
e
c.,(zich)vrijwillig aanbleden,(iets)
v.op zich nem en;opperen,ten beste
geven; - to assist in ..., zijn hulp
aanbieden bij...; - the information
that...,ongevraagd (uit eigen beweging)mededelen,dat....

volute

volute (:ouf
zzà.), (spiraalvormige)krul
(-versiering),volute.
volution, draaiing, werveling'
, kronkelting).
vom it fzlf'c., vomeren, (
doen) braken,
uitbraken Lonk /ï
g.;ook:- out,up);
,ZHW .2 braakmiddel'
VOm lCa.

nut, zie nux

voraeious,vraatzuchtig,gulzigLookjig.j.
voraeity, vraatzucht, gulzigheid Look
/ïg.).
vortex(rzze.:-esojvortiees),werveling,
dwarreling; draaikolk, m aalstroom
(ook jig.j; wervelend'
, - wheel,
turbine.
vortical,vortiginous,wervelend, dwarrelend.
vostro, - aceount,vostro conto.
votary, aanhanger1volgeling.

voting
- against,stem m en tegen;to have a

(no) - (in the proeeedings), (niet)
s.gerechtigd zijn;to havea(no) - in
the m atter,zievoice znfc.;on a show
of hands every nzenlber present shall
have one -; on a poll every m em ber
shallhave one - for each share held,

bij stemming door handopsteken
brengt ieder aanwezig lid één s.uit;
bij hoofdelijke (schriftelijke) stemm ing heeft ieder 1id recht op één s.
peraandeel;to move (yass) a - of
approval, etc., een m otle van goedkeuring enz. indienen (aannemen);
a - of f 120 was passed for ...,
er werd f 120 gevoteerd voor...;a ofthankswaspassed totheehairm an,
den voorzitter werd de dank der
vergadering gebracht;to poll800 -s,

vote c1) stem, stemmen; stemming;
stembriefje; s.recht; s.gerechtigde;
motie,votum;aangevraagde (toegestane)gelden,begrotingspost;blank

800s.n verkrijgen;topollallthe -s,

of approval (eensure, eonfidenee,
thanks),motie van goedkeuring (afkeuring,vertrouwen,dankbetuiging);
nfh-eonfidenee -,motie (votum)van
wa
ntrouwen;elected by -,bijstemm ing gekozen; the resolution was
earriedbyalarge- (bythree-s),het
besluit is genom en m et een grote
meerderheid (met een m. van drie
s.n);bya(anabsolute)majorityof-s,
bij(volstrekte)meerderheid van s.n;

(voor, op,for; tegen,against); bij
stemming besluiten tot (verkiezen,
vaststellen enz.); voteren. (bij s.)
toestaan (v.gelden enz.);(gemeenz.)
verklaren te zijn; zie ook voting;

alle s:n op zich verenigen;to take the
-s,zTe to collect the-s;to take a -,

zietoproceedtothe'
w (c1);totakea -

on,laten stem m en over,in stem m ing
brengen; the ehairm an deeides
whether a- shallbetaken,devoorzitterbeslist, of er zalworden gestem d.
(in the event of) an equality of -s,
(bij)staking der s.n,zie ook c,
a); - b)f
z7fc.,stemmen,zijn stenA uitbrengen
-,blanco s.;casting -,beslissende s.;
deliberative -,raadgevende s.;negative -,s. tegen;zie ook dissentient;

to come to the -,in stem m ing brengen;ook = to proceed to the -, tot
stem ming overgaan;to put to the -,
in stem ming brengen.

cu)metœf
z7.,the numbers 700 to 1700

carry five -s per share,de num m ers

70
0 tot 1700 geven recht op vijf
stem men per aandeel;to eolleet the
-s, de s.n,Opnemen; to give (east,
r
ecord) one's -, zijn s.uitbrengen;
the -s casta de uitgebrachte s.n;
when the -s are equally divided,bij
staking der s.n,zieook c1);to give
one
's - to (1or) a eandidatw op een
candidaat stem men; to give one's

entitled to -, stem gerechtigd; to
abstain from voting, zich van stem m ing onthouden, blanco stem m en;
- again,over-,opnieuw stem m en; theestimates,debegrotingaannemen;

his plea for protective duties was -d

a lailurw algemeen vond men zijn

pleidooi voor beschermende rechten een mislukking; - down, af-

stemmen,(bijstemming)verwerpen;
(bijs.)afschaffen;- apersonin (out),
iemand (bijs.)verkiezen (doen aftreden,uitsluiten enz.);-intotheehair,
(bijs.)tot voorzitter kiezen.
voter, kiezer;stem m er.
voting,- rightts), - power,rightol-,
stem recht; - by ballot? geheim e
stem ming, ballotage; -' m em ber,

stemhebbend lid;- paper,s.biljet;trust, idem : trust waarbij aandeelhouders hun stukken voor zekeren

voueh

98i

W afe

tijd overdragen aan ''trustees''(tegen vulgarization, vulgarisering, enz., z/'c
afgifte van v.-t. certificaten), ten
vulgarize.
einde een bepaalde,vastelijn in het vulgarize,vulgair (ordinair,plat) ma-

beheer der vennootschap te verzekeken; gem eengoed maken, vulgariren; 1000 shares willbe putinto a Seren .
trust, 1000 aandelen zullen in een vul
nerability, kwetsbaarheid Look fig.b.
v-t. xvorden ingebracht.
vulnerable?kwetsbaar (bok jig.j.
voueh,staven,bewi
jzen;getuigen;- for, vulpine (/zg.),listig,sluw.

instaan (borg staan)voor (juistheid,
waarheid,iemand, iemands eerlijkhe
id enz.);getuigenis afleggen van;
forthequality(purity,etc.),dekwaliteit (zuiverheid enz.) garanderen.
voueher,getuige;getuigenis;waarborg;
bewijststuk),reçu; declaratie; bon;
betaalmandaat;-s,ook:justificatoire
bescheiden;- fortravelling ep enses,

vulture Ljig.j,grijpvogel,.,haai''
W
wahble,zie wobble.

wacke,wakke (gesteente).
wad znw.,prop (watten,plukselenz.);
vulsel;ww.,toteen prop makenjeen
reisdeclaratie'
, - eopy, bewllsexemp. steken in; opvullen, watteren;
plaar,-num mer.

vouehsafe, (genadiglijk)toestaan (verlenen,vergunnen);- to ...,zich verwaardigen te ...; he -tl (me) no
answer, hij verwaardigde zich niet
(mij) te antwoorden.
vow znw.,gelofte,plechtigeverzekering,
eed;tobeunder(bound by)a -,zich
plechtig verbonden hebben (om,
to);f
'
ç,
f
zz.,plechtig beloven (verzekeren),zweren.
voyage znw.,(ïnz.langej (zee-,lucht-)
reis (vgl.journey); (on the) home
(return) -, - home, (op de)terug-,
thuisreis; - out, ontward -, uit-,
heenreis; - out and hom e, heen-en
terug-,uit-en thuisreis;to eom plete
the - in 18 days, de r.in 18 dagen

doen;to make (undertake) a -, een
r.doen (ondernemen);zieookm aiden
en round c);- eharter, r.charter;poliey,r.polis;fcfc.,reizen (tewater);
(zd!#.)bereizen,-varen.
voyager,(zeelreiziger.
vuleanite, vulkaniet, eboniet.
vuleanization,vulkanisering.
vuleanize,vulkaniseren.
vulgar, vulgair, ordinair, plat, grof;

gewoon,volks...;algemeen (bekend,
verspreid);-ly styled ...,in de volkstaal geheten...; - fraction, gewone
breuk Lrekenk.j;- tongue (speeeh),

-

ding, opvulsel, wattéring, watten,

prop;a piece of-d*
m g,een watje.
wadable, doorwaadbaar.
wade ww., (
doorlwaden;laten wyden;
- i
n(
/fg.),tussenbeidekomen,zlchqr
in mengen;- into LAmer-,jig.j,te1lJf
gaan, hekelen; - through, waden
door,(/fg.)doorworstelen fookv.boek
e.d.);znw.,(het)(doorlwaden.
waders,w ater-, baggerlaarzen, -broek.
wadi, wady, droge rivierbedding (in
Azië).
wafer, wafel, oblie; ouw el; - biseuit,
wafeltje; - iron, (pair o9 - tongs,
wafelijzer; ww., ouwelen, met een
ouwelbevestigen (dichtplakken).
wafery adJ'
.,wafelachtig,zo dun als een
w.;znw.,w.bakkerijt
waffle tzlrzàer.l,wafel.
waftçç,
fJz.,(doen)dri
jven (zweven)(als)
op wind of water, dragen, voeren,
overbrengen;znw.,vleugje,vlaagtje)
(ook jig.),windstroom,(rooklwolkje;
(scheepv.j (vlag in)sjouw,seinvlag.
waftage, (het) (doen) drijven enz.,zie
waft ww.
wag 1, schudden (met),schommelen,
heen en weder gaan, zwaaien (
T'
net);
to set tongues -ging, de tongen in
beweging brengen;thus(thatishow)
the world -s,zo is 'sw erelds beloop;
- along,voortsukkelen (/fg.).

volkstaal.
wag II, snaak, grappenmaker, spotvogel; ''W ags'', aandelen W est
vulgarian, proleet,parvenu.
vulgarism,vulgariteit,enz.,zie vulgar;
Australia Gold Fields.
platte uitdrukking.
wage I c)loon (gcœ.: -s);gage tgefzz.:

Wage
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-s);ata - (at-s)of,tegen een loon
van; daily (weekly) -, dag-lwepk-)
loon;a day's -(s),een dagloon;fz
-xed
(standins) -s,vast 1.;the - earned,
hetverdlendçl.;high (low) -s,hoog
(laag) 1.; agitation (movement) for
higher-s,l.actie;toagitateforNigher
-s, een l.actie voeren; standard

(rate of) -s,standaard-l.;to draw
-s, 1. trekken; fall in -s, l.daling;
inerease (rise) of(in)-s,advanee of

-s, l.sverhoging; level of -s, l.peil;
rate of -s,l.tarief,-schaal,-regeling,

wait
to hitch one's - to a star,ereen sterkere voorspannen; by -, per as;
- boi
ler,wagonketel;- hire,w.huur;
- l
oad, w.lading; to sellljy the -

load, bij denw.verkopen; - shed,
w.loods; - vault, tongewelf; ww.
td?zzcr.l,in een wagen (wagon)verVoeren.
wagtglonage,vracht;vervoerperwagen
(wagon);wagens,wagons.
wagtgloner,vrachtrijder,voerman.
wagtglonette,brik.
waë onbeheerd (verlaten)goed,strandgoed;dakloze zwerver;-s and strays
(/fg.)?brokstukken.
wail (/tg.),zielament znw.en ww.

standaard; reduetion (eut) in (of)
ook -(s) cut; scale of -s,zie-(s)
scale;standard of -s, l.standaard; wainscot znw., beschot, betim m ering,
lambrizering'
, w agenschot; ww., beZLd ook basic demand è1), keep
down,living znw-, e.a.
schieten, betim m eren, lambrizeren,
-i
ng, zie znw.
bjsamenst.,- agreement,loonovereenkomst; -s board, l-raad; -s book, waist, mi
ddel, taille; (Xzp,
cr.) lijfje,
gageboek; - class, l.klasse; - eonblouse; (scheepv.j kuil; - anehor,
rustanker;- band,broeks-,rokband;
traet, l.contract; -(s) eut, l.sverlaging, zie ook c);the - demands
ceintuur; - c10th (scA.),verschansm ade, de gestelde l.eisen; - disputw
kleed;'
-coat,vest;-eoatinw veststof;
l.geschil; - earner, l.trekker,-arbei- rail(scA.),rahout,ringboord.
der;--earning,l.trekkend;-(s)fund, wait c) ww., w achten (OP' fOP; tot,
until, tilll; afwachten, (verlbeiden,
l
.fonds;-tsl-fund theory,theorie dat
de lonen slechts kunnen ri
wachten op;tafeldi
jzen bij
enen Lookl - at
kapitaalaanwas ofbi
j afneming der
table);zieookwaiting;thisisa matter
bevolking; - payment, uitbetaling
that will not-,dezaak kan geen uitvan 1.;- question,l.kwestie;-s rate,
stellijden;- and see,deloopderzaken afwachten,de zaken eens aanzien;
zie rate ofews (c);-(s) sheet,l.lijst,
- and seeif(how,ete.)...,afwachten
staat;tobeon theX Co.'s-(s)sheet,
betaald worden door (in dienst zijn
of (hoeenz.)...;- '
and seepoliey,afw achtende politiek; this, we think,
va
n)
de
X
Co.
;
-(
s
)
s
e
al
e
,
l
.
s
c
ha
al
;
- slave,l.slaaf;-stax,l.belasting;to
you m ay - to see, dit kunt u o.i.
afw achten; WB are -ing to hear
earry on a - war,een l.strijd voeren;
- work, l.arbeid; - worker (ïnz. further ...,wijwachten nadere ...af,
zien nadere ... tegem oet; - one's
Amer.j,ZW N earner.
wage II,voeren (v.Oorlog,campagne
ehance(opportunity;time,turn)
.,zijn
kans (tijd, beurt) afwachten; - a
enz.) (tegen, met, on, upon,
against).
person's eonvenienee (pleasure),
wageless, zonder loon.
wachten tot het iemand schikt(bewagerznw.,weddenschap;waagstuk;to
haagt);to keep one -ing, iem and
lay a -, wedden, een weddenschap
laten wachten; - (uplon,bedienen'
,
n bij;gepaard
aangaan;zie ook policy llè);f4'
fJ'., zijn opwachting make'
wedden om, (verlwedden (er onder, gaan m et,volgen op;zieook bearer,
leisure znm.,e.a.
on it);op hetspelzetten.
wagerer,wedder.
bjznw.,(het)wachten,tijd van wachten;pauze,tussenpoos;tohave along
waggle (gemeenz.j,zie wag;ookLwag- (
gelen.
gemeenz.j, lang moeten wachten
(op,for);toliein(tolay)-,op deloer
wagtglon znw., vrachtlwagen,boerenwagen;(goederenlwagonidientafeltje; liggen,loeren (op,for).
-

-s, l.svermindering, -verlaging, zie

-

w aiter
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waiter, kellner; suppoost (v. Beurs);
groot presenteerblad; ook = dum b
w aiter.

wall

ookwalking'
,- away from (gcpzccnz.),
gemakkelijk achterzichlaten (lett.en
jig.j;- away (off.
)with,er vandoor
gaan met;- out tzlzzlcr.l,in staking
gaan;- over (the eourse) Ljig.j,een
gemakkelijkeoverwinningbehalen'
,-

waitinw (het)wachten,enz.,ziewaitc);
in -,wachtend,klaarstaand'
,to play
a- game,dekatuitdenboom kijken;
overa person,overiem and heenlopen
zie ook attitude'
, - list,wacht-,candidatenlijst'
,- period,w.-,carenztijd;
(/ïg.); - round a person tx4z?zcr.l,
- room, w.kamer.
iem and te slim afZi
1
.
-n.
,zieookstep bj;
, --over, g0waitress,kellnerin,buffetjuffrouw.
--out tx4?zzdr.l,staking'
waive,afzien (afstand doen)van,laten
makkelijke overwinning (/fg.).
varen,opgeven;opzijzetten (jig.j,ter b)znw.,wandeling;wandelweg,-plaats,
prom enade, laan, voetpad; klppenzijde stellen, niet toepassen, laten
voorbijgaan,vermijden;- the eharge
loop; schapenweide; wijk (v. postfor ..., afzien van de berekening van
bode enz.); (veroud.) levenswandel'
,
kosten voor...; - a claim (right),
terrein,qebied,sfeer,branche;ata-,
afstand doen (afzien)van een vorde- zie walklng pace;to be on the -s
ring (aanspraak;recht);- notiee of
tXzzzdr.l,wlsselsincasseren;-ofLzeld..
the tim e, plaee, and purpose of a
in) Iife, (maatschappelijke) positie,
stand; werkkring, beroep; - bill,
plaatswissel; - clerk, kas-, wisselper.
ring plaats heeft;waiving this(rule, wallokabl
e, begaanbaar; te wandelen
ete.)!we might...,in afwijking (met
(lopen) (v.afstand).
terzigdestelling)daarvanzoudenwij...
waiver (jur.), handeling (verklaring) walker, w andelaar, voetganger; bode,
colporteur.
waarbij men afstand van iets doet,
m eeting, er genoegen mede nem en
datgeen convocatie tot een vergade-

king,- beam ,balans(aan machine);
afstand;(letter of) - ofnotiee of a wal
- dres
s,w andelcostuum ;ata - paee,
me
e
t
i
ng,
br
i
e
f
(
ve
r
kl
ar
i
ng)
waar
bi
j
m en er genoegen mede neem t dat
stapvoets; - stick, wandelstok; geen convocatie tot een vergadering
tour, w .tocht.
)znw., muur (ook jig.j, wand;
plaats heeft;zie ook premium c);- wallJ,
elause, afstandsclausule.
(stadslwal;dijk;partition -,scheidsmuur; - of partition, scheidsm uur
wake I Lscheepv.j,zog,kielwater;(/fg.),
to follow in a person's -,in iem ands
(/fg.); on the -, aan den wand
zog varen,hem op den voet volgen,
(muur); (gemeenz. ufl#r.:) to give
one the -, iemand aan den huizenzijn voetstappen drukken;in the kant
hem de hoger
of, ook:achter aan;to bring in its
-, na zich slepen.

wake II,waken;- (up),(doen)ontwaken,wakker maken (schudden,roepe
n)(ookjig.j,(oplwekken;-(up)to,
gaan inzien, zich bewust worden
(doordrongen geraken) van; ook:
doordringen van.
wakeful, wakend,wakker, waakzaam .

waken, - (up)?zie wake Il.
wale,striem ;rlbbel(in stof);Lscheepv.j
berghout;-knot,knoopvyn dooreengevlochten strengen om ultrafeling te
voorkom en.

waling (scheepv.j,weger.
walk c) œœ., lopen, gaan, wandelen;
stapvoetsgaan (rijden);doen lopen;
lopen op,betreden,bewandelen; zie

laten lopen
hand geven ; to take the - of a
person,van geen wijken weten,het

van iemand winnen;to drive (push,
thrust)tothe-,in hetnauw brengen;
to go to the -, het afleggen, het
onderspit delven,bezwijken; op de
fles gaan;wijken;zie ook head cu);
fzzfc.,ommuren Look:- about,round,
in); - off, door een muur (wand)
afscheiden;- up,in-?dichtm etselen.
b) samenst., - advertisem ent, muurreclam e;- hox,brievenbusaan m uur;
- eoveringts),m.bekleding;- ealendar,wandkalender; - fruit,lei-,spaliervruchten; - knot,zie wale knot;
- m ap,w andkaart;- painting,muur-

schildering; - paper, behangseltpa-

wallet
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pier); - paper design, behangselpatroon;-plug(socket),stopcontact,

stekker; - set, wandtelefoontoestel;
- spaee,muurvlakte;- tile, m .tegel;
- t
ree, leiboom .

wallet, zakportefeuille; étui; (zadel-,
rijwiel-,gereedschapsltasje;Lveroud.j

knapzak, ransel.
'wallosine, kunstbalein.

wanting

by)- of,uit (wegens,bij)gebrek aan
(gemisvan);for- ofanythingbetter,
bijgebrek aan beter;to live in (the
direst) -, (nijpend)g.lijden;tobein
(urgent, great) - of, (dringend)behoefte hebben aan (nodig,van node
hebben);to be in (great) - of,ook:
(groot) gebrek hebben aan, (zeer)
ontberen; zie ook badly; a m an of

'
wallow fzzçf
2.,(zich)(rondlwentelen (inz. 1ew -s,iem and van weinigbehoeften;
in vuil); slingeren (v.schip);- in
- eolumn, rubriek ,,gevraagd'' (in
money,in het geld zwem men;znw.,
courant).
rollende(wentelende)beweging;mod- b) f
'
cfe
fz., behoeven, nodig (vap node)
derpoel.
hebben, m oeten hebben; verlangen,
begeren, wensen, willen; m issen,
Aallower Ltechn.j,lantaarnrad'
,schijfloop

w allkreet(straatin New York waar
de) Effectenbeurs (gevestigd is),

''W allStreet'':de New-Yorkse Effectenbeurs,de Amerikaanse geldm arkt.

walnut, (wallnoot; notenhout (ook: wood); - (tree), (wallnoteboom.
walty Lscheepv-j, (te)rank (gebouwd).
wampee fchina en Eng.-lnd.j,wampiboom , -vrucht.
wand, staf,roede, (
dirigeerlstok.
wanderœf
,
f7.(
1om-,rondlzwerven(-dolen),
dwalen,afdwalen (ookjig.;ooà:-off),
van den hak op den tak springen;de
rondedoen (v.geruchten);-from the
point,(van hetonderwerp)afdwalen;
znw.,zwerftocht Lookl-ing);- plug,
anodestekker (v.hoogspanningsbatterij).
wanderer, zwerver.
wane œf
,
c., afnemen, tanen; ten einde

gebrek hebben aan; -ed: a foreign
correspondent, gevraagd:een buitenlands correspondent; situations -ed

(in advertentierubriek),dienstaanbiedingen, ,,biedt zich aan''; vgl. column (c); -ed to purehase, te
koop

gevraagd'
, .the tanks -

r
epainti
n: (to be repainted), zie
require'
, it -s to be done, het m oet
gedaan worden;I - it done by ..., ik
wensdathetwordtgedaan door...'
,he

stoleave earlier,hijwiléérderverwijwensen,dat hijeerder vertrekt;
-

trekken;we - him to leave earlier,

let them - for nothing,laat het hun

aan niets ontbreken;it -s an ineh of

the properlength,hetblijfteen inch
beneden de juiste lengte; what do
they - with ta4zzzdr.:of)sueh a eostly
plantl, wat moeten zij met zulk

een kostbare inrichting ?; zie verder

lopen (ook:- to itselose);znw.,afne- w anting.
m ing enz.;on the -,aan hetafnemen wanting 1,to be -, ontbreken,m issen,
(tanen).
mankeren,weg zijnltherearefive -,
waney,boskanttig) (v.hout).
er ontbreken er vilf,er zijn er vijf
te kort;offerswerenot-,erwasgeen
wangthlee, zie whanglhlee.
wangle (gc?zzcczzzr) f
'
fzfc.,weten los (gegebrek (het ontbrak niet) aan aandaan) te krilgen (van, out of); biedingen;he hasneverheen found -,
knoeien met: vervalsen, nam aken;
hijisnognimmeringebrekegebleven,
heeft de verwachtingen nog nim m er
znw.,knoeierlj;uitvlucht.
beschaamd;the m onthsthatare - to
wantc)znw.,gebrek,gemis,tekort(aan,
of); behoefte (aan, of); nood, m ake up the fullterm ofthree years,
de m aanden welke aan den vollen
armoede; -s, behoeftetn); to fill
(supply) a (long-felt,real) -,in een
t
ermijn vandriejaarontbreken;tohe
- i
n,te kort schieten in;to he - to,
(lang gevoelde,werkelijke)behoefte
ontbreken aan; he is not - in
initiative,hetontbreekthem niet.aan
initiatief.
# na'
plaatsgebrek;forLzeld.:from,through, wanting II, zonder; - one, op e#en

voorzien; to supply one's -s, in
iemands behoeften voorzien; - of
m oney,geldgebrek,-nood;- of spaee,

wanton
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warehousing- t
heir eo-operation,nothing can be
verzekering; - scare, o.spaniek; donw zonder m edewerking van hun
Secretary, zie secretary; - ships

zijde valter niets te bereiken. .

wanton, speels; baldadig, moedwillig,
willekeurig.
wap, zie whop.

war g) znw.,oorlog,strijd Look jig.j;
tamff -, tarievenoorlog; aet of
-,oorlogsmolest;declaration (state)
of -, o.sverklaring (-toestand);(on)
the outbreak ol -, (bij)het uitbreken van den o.;tim eof -,zie'
w tim e;
when - brokeout,toen de o.uitbrak;

to ealrythe - intotheenemy'seamp
(eountry)Ljig.j,denstrijdopvi
jandelijkgebied overbrengen;to deelare-,
den o.verklaren Look/fg.;tegen,om
upon,against);to make(wage) -,o.
(stri
jd) voeren (tegen, met, on,
upon, against); at -, in o. (mst,
with);tobeat- with,ookqjig.):strljd
voeren tegen,tekam pen hebben m et;
duringthe-,in (gedurende)den o.;in
timesof-,in tijdvano.;zieookknife

o.sschip; - time, o.stijd; --time
Priees, o.sprijzen;--wasted, -worns
door den o. geleden hebbende (gehavend,verwoest).
warble, horzelgezwel (v. vee);ook =
- f
ly, horzel, brems.
ward znw.,bewaking,wacht (edrou#.);
verzekerde bewaring;Lveroud.jvoogdijscllap; pupil; zaal (afdeling ln
hospitaal enz.);stadswijk; -s,werk
(v.slot);inkepingen (v.sleutelbaard);
ww., bewaken, beschermen (tegen,
from );- off,afweren.
warden 1,bewaarder;portier;opzichter.
- zi
ener; voogd; bestuurder, gouverneur.

warden II, soort stoofpeer.
W ardour Street,straat in Londen w aar

zich veelwinkels van (imitatie)antiquiteiten bevinden;Lalsadj.jquasi-

ouderwets, niet echt.
wardrobe, kleerkast; garderobe, kleznw.,levy fzzf,c., minister 1,ministry,
deren.
secretary, seat znw., theatre, e.a.
wardship, (ecrou#.)voogdijschap;(/fg.)
bescherm ing.
b4 ww. (f
J:rou#.),oorlog (strijd)voeren

(met,tegen,with!against),beoorlo- ware, (kooplwaar, waren (gcœ. ?'
zzfJ.);
aardewerk;China -,porselein;tin -y
tin-, blikwaren,-werk.
c)samenst.,- bond,oorlogsobligatie;bonus,o.stoeslag;--bound,door den warehouse c)znw.,pakhui
s,magazijn'
,
o.vast-,opgehouden;- ehest,krilgsentrepôt;ex (free)-,ex tfranco)makas; strijdkas (v. vakbond enz.); gazijn;ex - Amsferdam,loco A.;zfe
- elause, o.sclausule; - conëtions,
ook bonded,custom s,e.a.;- aeeom o.stoestand,-om standigheden; - ery,
modation, magazijn-,pakhuisruimte;
- aceount, m .rekening; - book, m .strijdkreet,-leus (
.
ook jig.j; - debt,
o.schuld; - expenditure,o.suitgaven;
boek; - eharges, opslagkosten,pakhuishuur,-kosten;- elerk,m .-,pakfare,o.tvoering),krijg,strijd,twist
huisbediende; - company, veem ; (ookjig.j;on a - footing,opvoetvan
gen; zie ook warrlng.

o.; - insuranee,zie'w risk insurance;
- l
aw,o.
srecht; - levy,o.sschatting;

like,martiaal'
,o.szuchtig,strijdlusmaterial,o.smateriaal; - Offiee (in
Eng.j,MinisterievanOorlog;-path,
o.spad;tobe(go)on the - path,ten
strijde (te velde).trekken (ook fig.j,
zichweren (roeren);- plane,o.svlieg-

tig; oorlogs...; - loan,o.slening;-

goods,m .goederen;- keeper,entrepositaris;m .-,pakhuism eester; - keeper's warrant, zie '
w warrant;- m any
pakhuisbediende; -knecht; p.eige-

naar;zie ook ltalian;-orderts),vrijgave (v. goederen in entrepôt); porter, m arktknecht;- reeeipt,ziewarrant;- rent,m .-,pakhuishuur,opslagkosten,bewaarloon; - room , zie

tuig; - port, o.shaven; - premium,
- accommodation;-warrant(c/gdà.:
m olestprem ie; - profit, o.swinst; W /W ), opslagbewijs, (pakhuislceel.
profiteer, o.swinstm aker; - risk, bjww.
,opslaan (in pakhuis,magazijn),
opzolderen; entreposeren; zie ook
o.srisico,molesttrisico);free from risk,vrijvanmolest;-riskinsuranee, warehousing.
verzekering tegen o.srisico, m olest- warehousing, entreposering, opslag; -
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buslness, opslag-, veembedrijf;
system ,entrepôtstelsel;zie ook entry
llc).
warm adj.,warm (ookjig.j,heet,vurig;
fgemeenz.) er warm inzittend, welgesteld;to Krow -,w .worden,in yuur
geraken (/ïg.);to make things (it)
1or a person,het iem and w .m aken,
hem het vuur na aan de schenen

warranty

vertroebeld oordeelà znw., (kromltrekking, (verldraalting); (weverl
jj
schering, kettinggaren; (scheepv-j
(verhaalltros,werptouw,-tros,(boegseerllijn (ook:-rope);(/fg.)afwijking;
vooroordeel;aansllbbing,slib;m ental
-, geestelijke afwijking;- and welt
(wool), schering en inslag;- beam,
kettingboom Lweverl
jj;- ends,weef-

afval;- thread,kettingdraad;- yarm
l
eggen;a - (hearty) reeeption, zie
welcom e znœ.; zie ook contest
k.garen;zie ook warping.
z
nœ.
;
-bl
o
ode
d,
w.
bl
o
edi
g
(
o
ok
f
i
g
.
)
;
war
per, scheerder Lweverjj; ook
- -he
warping m achine.
arted, hartelijk; f
zgf'
rz., (verlwarmen,w.maken (worden);-totwards) warpinw - gear (scheepv.), verhaalaperson (toone'swork),metiemand
gerei;- maehine(mill),scheermolen
(zijnwerk)opkrijgen;-up,opwarmen
Lweverl
j);- wineh (:cA.),verhaalwins.
rant c) znw., garantie, waarborg;
Look jig.j; op temperatuur brengen war
m acht,m achtiging;grond,recht(komen);w.worden;- (up)to one's vol
vaardiging:motiveringibeveltschrift),
subjed (theme), (over ziln onderwerp)in vuur geraken.
bevel tot lnhechtenisneming;(betalingslmandaat;koop-optiebewijs (op
warmth,warmte,gloed Look Iig-t.
warn, waarschuwen (
voor, o1; tegen, aandelen enz.); (dock) -, (veemlagainst; om , tol; waarschuwen,
c
eel;- (of exeeution), dwangbevel;
you have no - for sueh a statem ent,
aanzeggen,verwittigen,(erop)voorbereiden;- of,ook:verwittigen van,
gij hebt geen enkelen grond om dit
aankondigen; - off, waarschuwen
tebeweren;by speeial- (to H.M.the
(aanzeggen)zich teverwijderen (weg
King, ete.), hofleverancier; - of
attorney, volmacht (aan procureur);
te blijven, zich op een afstand te
houden);zie ook warning.
zie ook distress c), dividend c),
warner,w aarschuwer'
) aankondiger.
interest llc), share llc),treasury,
warning, waarschuwing; aanzegging,
e.a.; - officer (sc#.), dekofficier;
kennisgeving, verwittiging; w aarookk + deurwaarder.
schuwend voorbeeld;(dienst-,huur-) b4 œœ., garanderen, waarborgen, inopzegging; a word of -, een waarschuwing;letthis be a - to him,laat

dit hem totw.strekken;to give- (to
quit, Ieave), (den dienst) opzeggen
(aanofdoordienstpersoneel);dehuur
o.;vgl.notice ca);to heed the-,de
w. ter harte nemen; to take - by
(from),zich spiegelen aan;to voiee

a -,io strike a noteof-,een waarschuwende stem laten horen;without

staan vOOr;garantie geven vOOr;verzekeren, instaan voor de waarheid
van; m achtigen, m achtiging geven

t
ot;rechtvaardigen,wettigen;I(1911)
(you)Lgemeenz.j,datverzekerik u,
daar kunt ge op aan;nothing ean sueh aeourse,zulk eenhandelwijzeis
door niets te rechtvaardigen; - the
goods, voor (de kwaliteit van) de
goedereninstaan;-edpure(genuine),
gegarandeerd zulvgr (echt)?we are

(the slightest) -,zo maar (ineens),
-ed in ...ing, zie Justify.
og
enblikkelijk, zonder enige w.; bell, alarm klok; - light, seinvuur; warrantable, verdedigbaar, te recht- signal, w.ssignaal.

vaardigen, gewettigd.

warp fcf<z.,(doen)krom-,scheeftrekken; warrantee, houder van een ,'warrant''
(jig.jverdraaien,een verkeerderich(vgl.warrant c);wien ietswordt geting geven aan, beïnvloeden, scheef
waarborgd, garantiehouder (gdœ.:
voorstellen; bevloeien met slib (v. guarantee).
land); Lweverl
jj scheren; (scheepv.j warranter,warrantor, waarborger;vOlm achtgever.
verhalen,werpen;a judgment-edby
self-interest, een door eigeqbelang

warranty,garantie,w aarborg;clausule,
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waste

voorbehoud,(bedingvan)vrijwaring;
- sale);to shrink (run up) in the -,
in de w as krim pen.
rechtvaardiging, grond (tot, 1or
...i
ng); hreaeh of -, garantiebreuk; c)samenst.,- basin,waskom;- baskety
(certilieate of) -,g.bewijs.
w.mand;- board,w.plank;Lscheepv.j
zetboord; (:ouf
4'à.) plint'
, - boilery
warren,konijnenberg,-park;fazantenpark;visweer'
,(/fg.) kazernewoning, w.ketel; - bottle, w.fles (voor gaskrotten.
zuivering); - bowl ta4zrldr.l, ziebasin'
,- e10th,vaatdoek;- dirt,goudwarring.met elkanderin conflict Look
houdendeaarde;- drawing,gewassen
/
X.
)
,
(
t
e
g
e
nl
s
t
r
i
j
di
g.
wart, wrat; uitwas.
tekening'
,- hand basin,zie - basin;
wary,om -,voorzichtig,behoedzaam ;to

he - o1,op zijn hoede zijn voor,zich
welwachten om

zieook tread fcfc.

'
e be.
W as, Zz

hand stand,zie 'w stand; - house,
w.huis, -hok; - leather, zeemleder'
,
-

- mill, (cement-lwas- en meng(doorwater)geslagen gat;(gemeenz.j
fiascoimislukkeling;-plateLscheepv.j,
slingerschot; - pot, vertinpot; room tx
4rzzdr.l,zie lavatory; - sale,
zie b4; - stand, w.tafel; --tight
(scheepv.),spoeldicht;-tub,w.tobbe,
kuip; --up, (het) afwaoen; --up
sink, afw asbak, gootsteen; - w ater
(W?zzcr.),zie washing water.
washable, wasbaar;wasecht.
m achine'
,--out,uitspoelingy-wassing;

c)œf
,
p.,wassen (ook v.tekening,
,
erts, kolen, koffie); af-, uitw assen'
(belspoelen,af-,omspoelen;dweilen,
schrobben;bevochtigen; besproeien;
witten, (witlkalken Look: - over);
vernissen Look:- over);meteen dun
laagje edel metaalovertrekken;zie
ook washing;to stand -ing,w asecht
zijn;- well,goed blijven in de was,
zich goed laten wassen;itwillnot -,
znw ., w asser; W aSVPOUW
' W aShetkan nietgewassen worden;(/fg., w asher
.
2
m achine'
, onderlegplaatg
e, slul
tring;
gemeenz.j dat gaat niet op (houdt
-w om an, w asvrouw ; f'r/fzz., van een
geen steek); the water had -ed a
channelin ...?hetwater had een geul
onderlegplaatje voorzien.
uitgespoeld ln ...; heavy seas -ed washery,wasseri
j (v.erts, kolen,wOl
aeross (over) the deck, stortzeeën
enz-).
sloegen over het dek; - away, er washiness,waterigheid,enz.,ziewashy.
,znw.,wastgoed);
a
f-tuit-lwassen;wegspoelen;- down, washing adJ'.,wasecht'
afwassen,zspoelen;I- m y handsolit,
(beurst.),zie wash bj; edel-metaalafik wil er niets m eer m ede te m aken
val;-s,afspoelsel,spoelwater;coal-s.
hebben; - one's hands of a persom
(kolenlslik;- and wringingmaehine,

wash

-

de handen van iem and aftrekken'
,
- off,zie- away;- out,om -,uitspoelen,-wassen;er m et het wassen uitgaan; -ed out, ookldoor het w.ver-

was- en w ringm achine'
, - hlue,
blauwsel'
, board, zie wash board;

line, drooglijn; - list, waslijst'
,
poeder;- silk,w.zijde;- stand,zie
-

m aehine, w .m achine; - powder, w.-

kleurd,flets;zieookN-out(c);- over,
wash stand; - tub, zie w ash tub;
z
ie boven;- (to he -ed) overboard,
overboord spoelen; zie ook ashore;
- water, w-water.
- up, afwassen (trans.en intrans.j, washy, waterig,dun,slap;flets,mat,
omwa%en,-spoelen;(doen)aanspoekleurloos Look jig.v.stljlenz.);verlen;(jig.,gemeenz.jongedaan maken; Nvaterd.
zieook N-up (c);zie ook linen znw. YEaSP,NVeSP.
tag
e,(j
(i
ve
lieospvliegend,nijkig.
è)znw.,(het)wassen,wassing,(de)was; wasp
ish
g.r
j,
spoeling, spoelsel, spoelwater, (/fg.)
door)lekkage,indrogebazel;lotlon,haarwater;w aterverf;
ging,spillage enz.;slijtage;verspilling; afval,het verspilde enz.
kleurtje,vernistje);(fcchn.)saus;kielwater,golfslag; aangespoelde grond; wastec,
)adJ'.,woest,onbebouwd,braak,
zandbank, ondiepte; goud- of diaonvruchtbaar, dor, verlaten, ongebruikt,onnut,overtollig;waardeloos,
manthoudendeaarde;dunlaagjeedel
metaal;Lbeurst.jschijntverlkoop Lookl afval...;afgewerkt;to lay -,verwoes-
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wateh

sheet,m isdruk,m aculatuur,onbruik
ten; to lie -, braak (woest, ongebruikt) liggen; - matter, afval; baar vel (blad) çdrukk.); - silk,
produet, afvalproduct; - steam
chappe-,afval-,floszijde;- stowage,
ge scheepsruimte; - water, over(gases),afgewerkte stoom (gassen); ltedi
ollig w ater; condensatiewater; zieverder#).
bj f
zzçç,.,verwoesten; verkwisten, ver- weir,overlaatà- wool,wolafval.
spillen,-m orsen,-knoeien,weggooien wasteful, verkwlstend, spilziek, overLook:- away);(doen)slijten,afnemen. dadig; - of, te kwistlg met, niet
slinken, opraken; verloren (laten)
zuinlg op (in); engines - of fuel,
gaan; (doen) uit-, weg-, verteren, m otoren welke veel brandstof verbruiken.
wegkwijnen Look: - away); (jur.)
laten vervallen, verwaarlozen;to be wastefulness,verkwistendheid,enz.,zie
- d, o
svasteful.
ok: verloren (te loor) gaan;
-,not,want not, die w at spaart,die wasteless,niet aan slijtage enz.onderwat heeft; nothing is -d, er gaat
hevig,onuitputtelijk.
niets verloren; -d Iabour, verloren waster,verwoester,enz.
,zie waste b);
ook = wastrel.
moeite;theirresourees(reserves) are
rapidly wastin6,hun middelen (reser- wastrel,misluktartikel(maaksel);misves)slinkbn zlenderogen;eounsel is
ba
ksel Look fig.); verkwister, door-d (
brenger.
uplon him, goede raad is aan
hem niet besteed'
, - one's tim e wateh I c1) znw-, wacht, (
het) waken, wachtdienst, waakzaam heid;
(energy)
. on (over,in ...ing),zijn tijd
(krachten) verspillen aan; - words,
(scheepv.j wacht, kwartier; (radioj
woorden verspillen (aan, dn);
luisterdienst; to keep (stand) -,op
wasting assets, activa welke aan uitwacht staan; to stand -tes), w.
putting onderhevig en onvervanghebben (sc#.);to keep - and ward,
baar zijn (mijnen,groeven,bronnen
uiterstwaakzaam zi
jn; to keep (a)
good (eareful) - on,(goed)inhetoog
enz.);zie ook time-wasting.
,)znw.,verwoesting,enz.,ziebj;slijtage, houden;tokeep - over,dew .houden
achteruitgang, verlies, verbruik'
, afover,bewaken;torelieve(takeover)
val; puin,'
gruis; (drukk.j misdruk, the -,dew.aflossen (Overnemen);to
maculatuur; woestenij, wildernis, be on the -yop den uitkijk staan,
(stuk)woeste grond;ook= wastage, uitki
jken (naar,for). een oogje in
x pipe;cotton -, katoenafval'
, - of
hetzeilhouden;tobe(go)on - (sc#.),
energy (money,time),energie-,geld-, de w.hebben (betrekken).
tijdverspilling'
,to cut to -,verknip- ca)metadj.(scheepv.j,afternoon -,achpen(v.stof);much room wascutto-,
termiddagwacht'
, dog (evening) -,
er werd erg m et de ruim te gem orst;
platvoet-w .;first -, eerste w .;foreto goto -'
,verloren (teloor)gaan;to
noon-,voormiddag-w.imiddletnight)
run to -., (ongebruikt)weglopen (v.
-,honde-w.;morning (daybreak) -,
dag-w.;port(Iarboard),star%oard -,
vloeistof); Ongebruikt blijven; verba
kboords-,stuurboordskwartier.
loren gaan (ookjig.j;verwilderen;to
let a eock run to -,een kraan laten b4 waken,waakzaam (Op zi
jn hoede)
lopen (Open laten staan), Zte ook
zi
jn'uitkijken; bewaken;gadeslaan,
waarnem en,in hetoog houden,letten
allowance c).
OP, nagaan (goed, nauwkeuri
g=
#) samenst., - basket tdzzzcr.l, zie
t,
paper basket'
:- book (boekh.j:klad- closely);- thesteamerputinto pox'
boek, m em orlaal; - eotton, katoenhetschip de haven zien binnenlopen,
afval; - dump, puin-, vuilnishoop;
- gate, afvoersluis;- paper,scheurpapier'
, misdruk, m aculatuur; paperbasket,papier-,prullenm and,zie

toezien hoe het s. binnenloopt; - a

ookconsign;- pipe,afvoerbuis,-pijp;
- produd (steam, gases), zie tz); -'

attent Op blijven; - one's time
(opportunity),zijntijd(eengoedegele-

ca
se, (v.advocaat)een (rechtslzaak
volgen voor een derde; - developm ents, zien hoe de zaak verloopt,er
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genheid)afwacllten;-for,uitziennaar
(gunstige gelegenheid enz.); - over,

waken over,hoeden,bewaken; -ing
brief,instructieaan advocaat,om een

zaak (voor een derde)te volgen.
c) samenst., - bell, scheepsbel; - hill
(scheepv.j,wachtrol; - cry (/fg.),w.woor
d,leuze; - glass (.
scA.),w.glas;
- house
,w .huis; - light.nachtlicht;
- man,wacht,waker;- slate (scA.).
w.lei;-word,w.woord (ook jig.).
watch II, horloge; - bracelet, h.arm band; - ease, h.kast; - chain, h.ketting; - glass, h.glas; - guard,

h.
ketting, -koord, -bandje; - key,
h.sleutel;- m aker,h.m aker;- spring,
h.veer; - stand, h.standaard; -

workts),uurwerk (v.klok enz.).
watcher,(belwaker;waarnemer,bespie-

der; boedelbewaarder.
watehful.waakzaam ,wakend;- against,
wakend tegen, zich wachtend voor;

for,uitziendnaar(gelegenheidenz.);
wakendover(iemandsbelangen enz).
-

- of,in het oog houdend,lettend op,

w atehfulness, waakzaamheid.
watehless,niet waakzaam ; - m om ent,
onbew aakt ogenblik.

water c1)znw.,water fookv.edelsteen
enz-); water,zee;moiré; Lgemeenz.)

bedrag waarm ede het aandelenkapitaaldoorverwateringisvermeerderd;
verwaterd kapitaal; -s, wateren;

(bronlwater;baden;tohold -,water
bevatten;w.dichtzijn,geen w.doorlaten; (/fg.) steek houden, hout
snijden;tomake-,w.maken (binnenkrijgen),lekken (v.schip);to make
foul-,den grondraken (v.schip);to
take -, zie to make -; LAmer.,
geme- z.jbakzeilhalen;ervan doorgaan;to take (the) te w.Vaan'
s
cheep gaan; van stapel lopen ; to
take In -, zie to make - ; ook: w .
innemen; to throw (pour) eold on (/fg.).een emmer koud w.gieten
over; zie ook draw cu), flint, open
c1),stillll adj.,e.a.
ca) met voorz., to keep (one's head)
above -, het hoofd boven w ater
houden;aerossthe -,zie over the x;
by -, te w.,per scheepsgelegenheid;
damage(eaused)by -,zie- dam age;
in Eastern -s,in de Oosterse wateren;
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(gemeenz.uïf#r.:)tobeforaII-s,van
allemarkten thuis zijn;to bein (get
into) deep -(s), in de knel zitten
(geraken), in hachelijke omstandigheden verkeren (geraken);to be in
(getinto)hot-,ingroteverlegenheid
zijn (geraken),lelijk in de knelzitten
(gçraken);to be in (get into) hot -

with,heta>ndenstokkri
b
jgenmet;to

e in (getinto)low -,aan lagerwal
zijn (geraken),>an den grond zitten
(geraken);to beinsmooth- (/ïg.),den
storm achterden rug hebben;zie ook
troublec);tospendmoneylike-,geld
uitgeven alsw.,er medesmijten;of
the 11st (purest,rarest) -,van het
eerste (zuiverste)w.Lookjig.j;on the
-,op zee,onderweg;zieook oil c);
overthe-,overhetw.,aangenezijde
vandenOceaan(derivier,deTheems);
togothrough deep -s,grotemoeilijkheden doorworstelen; to turn to -,
verwateren (v.petr.bron).
bjfcf
zz.,van w ater voorzien;begieten,
besproeien, bevloeien; aanlengen,
verdunnen,verwateren Look:-down;
ook jig.j; bevochtigen, doorweken,
roten;wateren,moireren (v.zijde);
(scheepv.en spoorw.jwaterinnemen'
,
(up, down), verwateren (v.kapitaal);-one'sclaims,waterindenwijn
doen;-ed eapital(stoek),verwaterd
kapitaal; -ed sllk,gevlamde (gewaterde)zijde,moiré-zijde;stoek -ing,
verwatering van kapitaal.
c)-samenst.,- anchor,zie drag anchor;
-

bag,waterzak'
,- bailiff,w.schout;
hallast, w .ballast; - hasin! w.-

bekken;- board,(beschoeide)rlvierkant;--horne,dri
jvend,
vlot;te w.
zee...; --horne

vervoerd; w ater...,
traffie, vervoer te w., w .transport;
- bot
tle, karaf; veldfles; --bound,

door w.ingesloten (opgehouden); hreaker(scheepv.j,kleinw.vat;-butt,
w .vat,-ton;- earriage,vervoerte w.,
w .transport;- earrier,vervoerder te
w .; w.drager; - cart, zie watering

ca
rt;- eask (scA.),w.vat;- eement,
w .cem ent; - eloset, closet, W .C.;
- eoek, w .kraan; - colour, w .verf;

w.verfschilderij; - eompany, w.leidi
ngmaatschappij; - eontent,w.gehalte; --eooled, m et w.koeling; -
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eooling, wakoeling; -course, w .loop,
- shed, w.scheiding; (ook, doch
stroomtpje), beek; - eraeker, glasonjuistj stroomgebied; - shoot, w.afvoerbuis; -side, w.kant; - skin,
traan;la4rzlcr.lw.beschuittje);- eraft,
lederen zak; --soaked, doorweekt,
vaartuigten);-erane,w.pomp(v.loco-

motief);hydraulischekraan;- dam-

age,w.schade;--dam aged,doorw .beschadigd;- displaeem ent,w .verplaatsing;- drain,draineerbuis;-drainagw
drainering;- engine, pom pm achine;
- fal
l, w.val; w.afloop; - fam inw

f
(nijpend)w.gebrek; - finder,roedeoper; - front, w .kant, naar het w.
gekeerdekant(v.pakhuizen,fabriek,
stad enz.);- furrow,znw.,greppeli'
WW.,doorg.Sdrainoren;- #'
aS,W .gaS;
gate, w.poort; toegang over w.;
- gauge, peilglas, -schaal; - glass,

van w.doortrokken;- spaee (scA.),
w.spatie;-spout,w .hoos,wolkbreuk;
spuier (v.dakgoot);- spring,bron,
wel; - supply, w .voorziening, -aanvoer, -voorraad; w.leiding (in gebouw);- table,w.slag:richelenz.ter
afwerping van regenwater'
, - talzk,
w.tank, -reservoir; - tap, w .kraan;

tight,adj.,w.dicht;(jig.jsluitendals
een bus; -tight eompartments(/fg.),

streng gescheiden onderwerpen, onderdelen enz.; -tight bulkheads

(yartitions), w.dichte schgtten; we
w.
telescoop;w.glas; Lchem.j w.glas; smeerely hopethe question xselosed in
hammer,w.stoot (in w.-ofstooma -tightmanner,wijhopen zeer,dat
deze kwestie nu voorgoed van de
buis); - head, bron (v. rivier); heating, heetwaterverwarm ing'
, baan is; znw.,-tights,w.dichte laarhold (sc#.),w.ruim ;- hosw wwslang; zen; - tower, w .toren; - transport,
'- tuhe,
jacket,koel-,w.mantel(v.machine); ziex carriage; - tub,w.kuip,
- j
w .buis; - tube hoiler, zfe tubular
oint? w.dichte naad; --laid, zie
cable-lald; - lane! doorgang te w.;
boiler;- twist,hard-gedraaid katoen- l
e
g
(
s
c
A.
)
,
ws
pat
l
e
;
l
e
ns
,
w.
l
oupe;
ke
ttinggaren; - wagon t.4/?zcr.l,
- l
evel, w .stand, -hoogte, -spiegel;
SproeiWagen; -WaY, W.Weg,VaarWaw-pastinstrument);-line(,
sc/z.),w.lijn; ter;(sc#.)w.gang,w.loopsklos;goot;
zie ook light llc)en load c); ook:
Board (Minister) of -ways (dikes
w.merk'
, - loek (sc#.),w-slot; -log,
ant
l roads), (Ministerie) (Minister)
volw.doen lopen Lsch.);-logged,vol
(van)W aterstaat'
, - wheel, w-rad;
w .gelopen; van w . doortrokken; scheprad'
, --white, m et detint van
main,hoofdbuis(v.w.
leiding);-man, w .; - works? w .leiding; --worm
schuitevoerder, veerm an; spuitgast;
door de werklng van het w . uit-,
afgesleten; zie verder vvatering.
-mark, znw., w.merk; (sch.j w.lijn,
peil;high (low)-mark,hoog-tlaag-) Avaterage, vervoer te Yvater; vracht.
waterpeil'
,(/fg.)hoogte-çlaagte-lpunt; wateriness, waterigheid, enz-j Zze
fzlf
Jz.,vanw .m erk voorzien;- m eadow,
Nvatery.
vloeiland,-weide; - m eter,w .m eter; watering,- ean(pan,pot),gieter;-cart,
sproeiwagen; - place, drinkplaats;
- mill,w.molen.
2 - pipe, w.pijp; plaats om w ater in te nemen;badplane (sch.),w.lilndoorsnede;ook =
seaplane'
, - plate, warmw aterbord;
playts; - trough, w.trog, drinkbak.
plug, brandkraan; pot, w.kan; waterish,watertachtlig,verwaterd.
ook = watering pot; - power, w.- watery, waterlachtli
g, water...; (/ïg.)
verwaterd,flauw,slap.
kracht; -proof, adJ'.t w.dicht (v.
stoffen); -proof sheetmg, hospitaal- watt (clccfr.),watt; - hour,w.uur;linnen'
,znw.,w.dichtestof(jasenz.); m eter, w.m eter.
ww.tw.dichtmaken;-proofing,(het) wattle znw., horde; hordenwerk (ook:
w .dlcht m aken; w .dichte stof:
'- work);vlechttwijgten),-teenten);
pump, w.pomp; - quake, zeebevlng;
f
zzfc., van horden (tenen, twijgen)
- ram ,hydraulisch gedreven heiblok;
maken;(dooreenlvlechten;metteen- r
ate, aanslag vOOr de W .leiding;
vlechtwerk verbinden; m et horden
afzetten.
-r
e
t
,
r
ot
e
n
i
n
w.
(
v.
Wa
s
)
;
r
o
ut
e
,
w.route, -Weg; - Soapey W.gezicht; wavef
'
f'f
zz.,(doen)golven;(doen)wappe-
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waveless

55-a5
**

ren;wuiven (zwaaien)(met);wateren,
merry,ete.,boos?vroli
jkellz.wol.dell.
moireren (v.stof);- aside (/fg.).af- way c)weg Look /zg.),baan,route;afwijzen,ter zijde schuiven,neqéren, stand,eindweegs;weg,richting,kant;
zich afmaken van;znw.,golf;(llcht-,
Lscheepv.) waterweg;gang,snelheid,
geluids-lgolf;golving; golflijn,vlam
vaart (ook'
.- on);spoor,rails;wijze,
m
anier;gewoonte;vak,branche; -s
(v.stof);ook = length;(/fg.)golf,
vloed, stroom, opwelling; Ldraadl.
Lscheepv.j,stapelblokken,slee,afloop;
/cI.:)long,short,ultra-short-,lange, asthe - now is,zoalstegenwoordig de
korte, ultra-korte g.; - length, g.gewoonte is;-sand m eans,m iddelen
lengte'
,- meter (measurer),g.meter; (wegen),zieookc);geldmiddelen (ter
- t
rap, zeefkring; - range, g-bereik;
bestrijding van uitgaven), budget,
zie ook comm ittee; - of ading
- rule Ldrukk.j,g.lijlz;--worn,door
(proeeeding), manier (van doen),
de g.n afgesleten'
.zieook current:).
waveless,kalm ,glad.
(
wijze van) optreden, handelwijze'
,
- i
w avelike, golvend; a1s een golf.
n, ingang; inrit; - out, uitgang;
waverçç,fc.,wankelen,waggelen (zc!#.); uitrit;(/fg.)uitweg;wesee no - out
f
likkeren (zdl#.); Ljig.j schommelen, ofthisdiffieulty,wijziengeen uitweg
variëren;weifelen,aarzelen,besluite(uit deze moeili
jkheid); zie ook
right c1),e.a.
loos zijn;znf
zz.,wankeling,weifeling
enz.;to be(uplon the -,weifelen.
b)metadj.en voornaamw.,allthe-from
waverer,weifelaar.
Wavery, onvast,wankelend.
wavesom zie flotsam .
wavy, golvend, gegolfd; veranderl
ijk,
weifelend.

New York,helem aalvan N .Y .;any -,
zie anyw ay;the earriage :0th -s,de
vracht heen en terug;they m ay be

wax I c) znw., was; (paraffin) -,
paraffine; (sealing) -, (zegnlllak;
im pression in -.
, wasafdruk; zie ook
bee,bottle lh), close c!),cobbler,
m ineraladJ'
.,vegetable adl.;- beneh,
paraffinebatterij;- cake,was-,paraffinekoek; - candle,w.kaars,bougie;
- ehandler, (w.lkaarsenmaker; e10th, w.doek; vloerzeil; - distillate
fhandelsben.),ruweparaffine'
, - end,

explained :0th -s, zi
j zijn voor
tweeërlei uitlegging vatbaar; we
eannot have it b0th -s, wij moeten
kiezen of delen,hetéén ofhetander;
either -,...,hoedan ook (= inbeide
gevallen),...;a marginof10 % either
-,een speling van 10% naarboven
of naar beneden;zie ook round off;
every - Lgemeenz.),ziein every N (#)'
,
itisonly his -,zo ishijnu eenmaal'
,
itis not his - to ...,hetisnietzi
jn
gewoonte (hetisnietsvoorhem)om

wassenbeeldlen);w.modelering.
bjscfzz.,wassen,in dewas zetten,wrijven,boenen;-ed end (paper),ziec,).
c) adj., wassen,van was, was...; w.achtig,w.geel.
wax 11 Lgemeenz.j,tobe(putin,getinto)
a (terrible) -,woedend zijn (maken,
worden).
wax 111,wassen,toenemen;gedijen;an4 wane, wassen en tanen, (!ell.,
zeld.j toe- en afnemen; - angry,

storting schijnt vooreerst niet te
duchten;the longest - round is the
shortest - home,de (ogenschi
jnli
jk)
langste weg blijkt vaak de kortste
Lookjig.j;zieook c);no - Lgemeenz.j,
ziein no-(d);one- andanother,alles
bijeengenomen,we1beschouwd,het
een m et het ander;one - or another
(theother),op deeen ofanderewijze,
hoe dan ook;it is just the other (
about,round),hetisjuistandersom ;
that -, daarheen, dien kant uit;
Lgemeenz.jzo,op diemanier;wefear
we shall not he able to expedite
de
li
that -,zo (
zul
lve
enrywij
op die manier)
de aflevering niet ltun-

pikdraad; - light,w .licht; - m ateh,
zie .
w vesta; - m odelling,het m odeleren in w .; - painting, encaustiek:
w .schilderkunst, w.schildering; paper, w.-,gewast papier; - taffeta,
gew a.te taf;- taper,zie- candle; tree, w.boom ; - vesta, w.lucifer; wiek, w.pit; -work, w.modelllen),

...;we are a l
ong - from ...,het kan
nog lang duren voordat...;w eseem a
long - from a collapsenow,een ineen-
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Way
nen bespoedigen; that - progress
ete.lies, dien kant m oet het uit, in
die richting m oet m en het zoeken;
this -, hierheen, dezen kant uit;

(lemeenz.) zo; it is this -: ..., het
c)metœœ.,wetrustthatthesetermswill
bring the business our -,wi
jvertrouwen,datwijdoordeze voorwaarden
zlt z6:*@*@

debestelling zullen kunnen bem achtigen;thisshould ensure the business

eoming your-,ditzalu ongetwijfeld
in staat stellen,de order te verkrijgen; any information whieh m ight
eome(in)your- regarding ...,alhetgeen u bij toeval mocht vernemen
omtrent...;to lind (devise,consider)
-s an4 m eans to ...,middelen vinden
(beramell, overwçgen) om...; these
paym entsfind their - baek to ...,deze
be
talingen komen wederterug bij...;
to find its - straight into the wastepaper basket, regelrecht in de prpl-

lenmand tergchtkomen;to find its
(theip etc.) -mto,ook:binnendringen
in (/fg.);thisartielefindsits - to all
parts of the world, dit artikel gaat
naar alle wereldstreken;to get one's

(own) -,zieto haveone's(own)'w;to
give-,wijken,plaats maken (voor,
to); het opgeven, bezwijken; toegeven (aan,to);the dike gave -,de
dijk bezweek;quotations gave -,de
noteringen liepen terug;to go a long
(great) -,verreiken (/fg.);f 50 will
go a long -,m et f 50 kan m en een
heeleind komen;to m ake littlem oney
go a long -, m et weinig geld veel

doen;togoalong(great)- totwards)
...,erveeltoebijdragen om,in hoge
m ate strekken tot;thisgoes a long to aceount 1or it,dit verklaart reeds

veel;togoone'sown -,zijn eigenweg
(gang)gaan;togotherigit(wrong)to work,hetgoed (verkeerd)aanleggen (-pakken), op de juiste (verkeerde)wijzetewerk gaan,zieookgo
about;tohaveone's(own) -,zijn zin
krijgen;to have it(aIl) one'sown >
vrijspelhebben;theyhadthematter
very largely theirown -,zijkonden
vrijweldoen Fatzijwilden;hehasa
(Iittle) - of...ing,hi
jheeftdeeigenaardigegewoonte (hebbelijkheid)om

Way

(van); to have - on (v. schip),
zie under - (#);to know one's (about),denweg weten (/fg.);Iknow
his little -s,ik ken zijn manieren;to
lead the -,voortoplgaan fook jig.j;
this led the - to a eonferenee, dit
leidde tot een conferentie;to Iose -,

vaart verliezen (minderen);to lose
one's -,verdwalen;(/fg.)denwegniet
meer weten (in een boek enz.);to
make -,vooruitkomen,verderkom en,
opschieten Look fig.j;plaats (ruimte)
maken,uit denweggaan(voor,for);
to make one's (own) -, zijn weg
vinden (jig.);tomakeits-,zich baan
br
eken,zijn weg vinden;Ido notsee
m y - into allthis,I do notsee m y through,ik weetniet,hoeik datmoet

aanpakke
n (aanleggen);to seeone's
(clear) to ..., kans zien om .kunnen; we trust they will see their to authorizing this expenditure, wij
vertrouwen,dat zijaanleidingzullen
kunnen vinden (ertoezullen kunnen
be
sluiten), deze uitgave goe
d te
keuren; we have not seen ou.
r - to
despatehing the goods earlier, het is

ons niet mogelijk geweest, de goederen eerder af te zenden;not to
see one's - to ..., ookkmenen niet

te moeten...;zieook c);to show one
the -,iemand den weg wijzen (Oö/f
/ïg.);to take one'sown > zijn eigpn
zin volgen;zie ook carve,clear#1),
cut ca),feel c,),fightww.,force è1),
forge f
zzfc., gather c), hew, pave,
pay l:u), plough f
zzçf7., prepare.
push c1), smooth :), thread ww.,
track c)ww.,wedge ww.,wend,win
c1),wind lIc), work ca), work up,
e.a.
d)metvoorz.,acrossthe-,aandenoverkant;
byring,
- of, bi
(uitzonde
j WiJ
-ze Van, als
excuus, proef enz.);
over,via;(methçtdoel)om;hy - of
Paris,zieby c);itisby - olheing a
loan-office, het is een soort van
(zoiets als een)hplpbank;and they
are by - ofknowm g,çn zij kunnen
het weten;by - ofhaving som eshing

to do,om iets te doen te hebben;not

hy a long -,bijlange (op verre)na
nlet;by the -, onderweg;(/fg.) terloops,en passant,in hetvoorbijgaan;

W*y
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a propos,t
ussen tweehaak-jes;in a -,

in zekeren zin.totop zekere hoogte;

i
nany -,openigerleiwi
jze;notin any
-, zie in no - ; without wishing to
detractln an4 - lrom ...,zonder ook
m aarietstewlllen afdoen van...;to be
in abad(poor)-,erslechtvoorstaan;
er slechtaan toezi
jn;in every -,in
elk opzicht? alleszins; it is very
interesting in its -? but ..., het
is zeerinteressantop zlchzelf,doch...;

in a Iarge (small) -, op grotetn)
(kleine)schaal (voet),in het groot
(klein),zie ook business bj en c);
to eom e in one's -, iemand overköm en ' i
emand (toevallig) in handen
vallen-itisnot(does noteome,fall
,
lie)in my -,datvaltbuitenmijn lijn;
datligtnietop mijn weg;datisniet
vân mijn gading;in no -,opgenerlei
wijze,in genen dele?in generleiopzicht,hoegenaam d nlet,geenszins'
,in
one - or another, zie in any - ; in
som e -s,in som mige opzichten;to be

(stand,lie) in the - (of),in den weg
s
taan (ook fig.j;in the - of,op het
punt van; op het gebied van; any
otherexpensesin the - offreight,etc.,
andere kosten,zoals vracht enz.;of
late they have done m ueh in the - of
Tindlng a solution to thisproblem ,den

wealth

(nliets ongewoons in..,;to get (put)
outolthe-,uitden wegruimen Look
jig.);aan kantzetten;theyhavegone
(put themselves) out of the - to
oblige us, zij hebben zich (veel)
moeite gegeven (getroost),om onster
wi
lletezijn;to goout ofthe (one's)
- to.
..,ook:het er op aanleggen om ;
zie ook out-of-the-way (out ca);over
the -, zie across the - ; under -, in
beweging,aan den (op) gang;to be
(get)under -,onderzeilzijn (gaan);
PrepaKationsarPXOW llnder - to ...,er
zijn thans voorbereidingen aan den
gang Om ....
e)samenst.,-b111,geleitdelbiljet,-brief
(
bij vervoer per as); passagierslijst;
board, dunne (aardllaag tussen
dikkere;-farer,reizi
yer(fnz.tevoet),
zwerver;-faring,relzend,zwervend;
-l
ay,belagen,opwachten,op de loer
liggen voor;-layer,belager;- leave,
recht van vervoer enz. op anderer

terrein;- mark,wegwijzer,mijlpaal;
- passenqer txz'
?zcr.l,passagier aan
tussenstatlon; - shaft, omzetas (v.
stoommachine);-side,(aanden)kant
van den weg (gelegen); - station
ta4?zzdr.l,tussenstation,.
halte;--worn,

zie travel-worn; zie ook train ll.
wayward, eigenzinnig,dwars,grillig.

rdness,eigenzinnig-,dwars-,grill
aatsten tijd heeft men veelgedaan walywa
om een oplossing voor dit vraagstuk
lgheid.
te vinden;toputonein the - of...ing, weak,zwak (ookji
g.v.weerstand,arguiem and in de gelegenheid stellen
ment,karakter,bewijs,vraag,bezetting enz.), slap (ook jig.), flauw
(middelen aan de hand doof
en)aomgood
;to
put a person in the
(gestemd),lusteloos,mat (v.markt),
laag,in dereactie(v.prijzen,markt);
bargain(toputagoodbargain in one's
- ), i
emand aan een goed zaakje
his - point(side),zijn zwakke zijde;
spot, z.e plek Look jig.);zie ook
helpen;in this(that) -yop deze (die)
wijze,zotdoende);zie ook difficulty
current bj;--willetl,z.van wil.
è), fair IIh), obstacle, once, e.a.; weaken, verzwakken, verslappen, verto get into the - of it, er den
dunnen; zwaktker) worden; terugslag van beçtkri
jgen; to get into
lopen (v.prijzen).
the - of ...ing, tot de gewoonte weakish,vri
j zwak enz.,zieweak.
vervallen om ...; on the -, onder- weakness, zwakte, enz., zie weak;
zwakke plaats,zwak punt;zwak;to
weg,op weg (naar,to); on the have a - for,een zw ak hebben voor.
bae
k,
op
de
n
t
e
r
u
gwe
g;
(
we
I
l
)
on
t
he
- t
o materialization, (goed)op weg weal 1,- and woe,welen wee;in - and
,in liefen leed;zieook publicè).
om te worden verwezenlijkt;out of wewoe
al II, zie wale.
the -, uit den weg;afgelegen;ongewoon; uit de voeten, yan de baan, wealth,rijkdom;(/ïg.)overvloed,schat;
uit de wereld; there is som ething
na
tional (publie) -, nationaal verm ogen;a - of inform ation,een schat
(nothing) out of the - in ...,er is
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lveather
wealthy
the - and tear ol time, de tand des
van wetensw aardigheden; zie ook illtijds1it will stand (any amountof)
gotten.
-,het is (volkompn) tegen slijtage
wealthy,rijk,gefortuneerd,vermogend. be
stand;1or seaside -, om aan het
wean, spenen; - from, spenen (vervreemden,losmaken)van,afwennen; strand te dragen; for working -,
benemen.
als werkpak (te dragen); (little,
weapon, waprn fook fig.j; a potent -,
mue
h) the worse for -, (niet,erg)
versleten; to have in -, geregeld
een krachtlg w.(tegen,against).

wear Ic1)f
&,f
&,.,dragen,aanhebben;(jig.j
vertonen, hebben (v. uitdrukking
enz.);(doen)slijten?af-,uit-,verslilten, uitschuren (zzc ook cu); goed
blijven,zich goedhouden;afmatten,
uitputten (zieook cz);- well(badly),
zich (niet) goedhouden (in het dragen), (niet) duurzaam zijn, weinig
(erg)slijten,(niet)lang medegaan;it
wi
ll- 1oryears,hetblijftjaren lang
goed; - low, opraken, beginnen te
verminderen; - (one's years, a6e)
well, zich goed houden (voor zljn
leeftijd); zie ook heart c); -ing
apparel,kleding,lijfdracht.
cu)verbind.,- awap (doen)slijten (ook
jig.); uithollen, ln-, wegvreten; afnem en, verminderen; afm atten, uitputten; langzaam voorbijgaan (v.
tijd),ten eindelopen;- dowm (doen)
slijten (ookjig.j;afmatten,uitputten;
(doortaaiverzet)overwinnen (v.tegenstand e.d.);- off, (doen)slijten
(ook jig.j;verflauwen,verminderen,
afnem en; zie ook novelty en shine
znw.; - om langzdam voorbijgaan,
vorderen, (langzaam) ten einde
lopen;ook = - upon;- out,(doen)
s
lijten (ook jig.); afdragen; afmatten, afgem at w orden, uitputten,
uitgeput raken, uitm ergelen; afnemen, verminderen; his patience

is -ing out, zijn geduld raakt uitgeput; the season is -ing itself out,
hetseizoen looptlangzaam ten einde;
-

through, doorslijten; ten einde

lopen; - through the day, den
dag doorkom en; - to a close, ten
einde lopen; - upon, afm atten,uitputten.

bjznw.,(het)dragen,dracht,gebruik;
slijtage (ook: - and tear); sterkte,
duurzaamheid (v.stoffen);fair(ordinary)-andtear(exeepted),(behoudens) slijtage door normaalgebruik
(gewone s.);men's -,herenkleding;

dragen;to be ln general(present) -,
algemeen (tegenFoordig) gedragen

w orden;to come into > in de mode
komen.

wear 11. Lscheepv.), (op-, verlhalzen,
wenden.
wear 111, zie weir.
wearablw geschikt om te dragen, te

dragen (v.kleding enz.).
wearer,drager (v.kleding enz.).

weariless, onverm oeid.
weariness, verm oeidheid, afm atting;
verveling.
wearisom w verm oeiend,afm attend,vervelend.
weary adJ'
., verm oeid, raoede (
van,

. v erwith); vermoeiend,afmattend,
velend;to be (get) - ofwaiting,het
wachtenmoe(beu)zijn(worden);- of
life, levensm oede; fcfc., verm oeien,
afmatten; vervelen (met, with);
moede worden; - for(to ...) (inz.
Schotl.j,verlangen naar(om);-ol...,
moede (beu)worden,Menoeg krijgen
van;- out,afm atten,ultputten;1am
wearied out of (alI)
. patienee, mijn
geduld is (totaal) uitgeput.
weather c) znw., wetdler; (scheepv.,
Amer., gemeenz.j slecht (ruw) w.;
fsch.jloefzijde(ook:- board);zieook
weatherly;fair (fine; bad) -, mooi
(slecht)w.;to eneounter(experience)
heavy -, m et zw aar w. te kam pen
hebben;tohavethe-of(sch.),deloef
afsteken;to makegood(bad)- (sc#.),
goed (slecht)w.hebben;in all-s,w.
ofgeen w.;in thiseold (hot) -,met
ditkoude(warme)w.;to- of(scA.),te
l
oevertvan;zieookfzo
ulc),permitf
zzçf'.,
stress znw.,e.a.; f
zfco,aan de lucht
(w.en wind)blootstellen;(doen)verwe
ren (inz. v.gesteente); (scA.) te
boven zeilen;te loevertomzeilen;de
loef afsteken; doorstaan (v. storm,
ook jig.;ook:- out),(
/ïg.)doorstaan,
döörkomen, te boven komen (v.

w eathering
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gevaren,crisis enz.,ookL- out);zie
ook weathering.
h) samenst.,on the - beam Lscheepv.j,
(dwarsaf)teloevert;--beaten,door
hetweder (stormen)geteisterd;verwe
erd; - board I (sc#.),loefzijde;
opboeisel;11 znw.,regen-,lekdorpel;
f
'
f
zf
.
c.,voorzienvan -boarding(boards)
=
dakpansgewijsgelegdeplanken of

week

weven (vlechten) in (tot) fook jl
,
'
g.l;
znw.,weeftrant,(weeflbinding.
weaver,wever,weefster;ftechn.jweverbok;-'s beam ,weversboom ;-'sknot,
w .knoop; -'s loom , zie weaving.
weaving! - loom ,weefgetouw ; - mill,

weverlj.
weazented),zie wizented).
weh znw.,(stuk)weefsel;web;langerol
latten ter bescherm ing tegen regen
(druklpapier;(teohn.jwang;vlag (v.
enz.; --borne.ten speelbalvan wind
veer); baard (v.sleutel); zaagblad;
en golven; --bound '(sch.j,door het
a - of Iies, een weefsel van leugens;
weder opgehouden; on the - bow
zieookwebbing;- frame,plaatspant;
wheel, schijfwiel; f
'
ç'f
zz., (samenl(srca#.
b
)
,
t
e
l
oe
ve
r
t
;
br
a
e
e
(
s
c
h.
j
:
l
o
e
f
s;- bureau,m eteorologisch lnstiW even .
tuut; - ehart, weerkaart; - e10th, w ebbing, geweven band, touwweefsel,
presenning:geteerd zeildoek; -eoek,
singeltband),omboordsel.

jk),ziemarry;(/fg.)paren
weerhaan Look jig.j; -eoeky,wispel- wed (vormell
turig;- conditions,weersgesteldheid;
(
a
an,
t
o)
; - simplieity to economy,
eenvoud aan zuinigheid paren;-ded
- eontact(cross),overlekking tussen
t
elegraafdraden (doorvochtigweder); to, ook:verknocht (verslaafd) aan,
onafscheidelijk van;zie ookwedding.
deek (sc#.).(aan het weder)bloot
(gesteld)dek;tokeep one's-eyeopen wedding, - eard, trouwkaart; - dress,
.japon,bruidskleed; - ring,t.ring.
(gemeenz.j,goed ultkijken, op zijn wet
dge znfc., w ig,keg,keil,wigvorm ig
hoede zi
jn;- foreeast,weervoorspelvoorwerp;blok, baar (metaal);the
ling;- gatulgeLscheepv.j,loef;tohave
hin end of the (jig.j, heteerste
(get) the - gatulge of,deloefafste- t
kleine begin, de eerste nauw m erkken Look jig.j;- glass,weerglas (ook
bar
e schrede; --shaped, wig-, keilfig.j;- map,zie- chart;-most(sc#.),
het m eest te loefwaart; - m oulding
vormiq;-wise,wigsgewijze;çfJçf7.,(met
(:ouf
zzk.), druiplijst'
, --proolz adJ'
., een wlg enz.) vastzetten, wiggen,
w ater- en winddicht;tegen weer en
keggen'
, (zeld.j met een wig enz.
wind bestand; znw., waterdichtte)
splijten'
,- one's way into the forefront, zich naar voren dringen; stof(materiaal);- quarter(sc#.),loefzijde;on the - quarter, te'lsoervi
evece,
rt; apart, uit elkander drijven; - in,
report, weerbericht'
,
indrijven, -dringen, -schuiven; meteorologischedienst;- shore(gch.), oneself(itself) intto),zich indringen
loef-,opperwal; - side I Lsch.j,loef;
(in);- off (away),opzijduwen.
II,aan hetweder blootgestelde kant; W edgwood, - (wa
,re),W egdwood:fijn
Eng. aardewerk.
- stain, verweerde plek; --stained,
verweerd; - station,m eteorologische wee (ï
nz.Schotl.),(zeer)klein (gering).
post;- strip,tochtlat,lat tegen regen weedznw.,onkruid (
ook:-s);iII-sgrow

enz.; --tight, water- en winddicht;
- ti
les,over elkander liggende dakPannen'
1 Vane, zie vcock; -wise,
weerkundig'
, working-day, Nverkbare dag; --worn? verweerd.
weatherinr, verwerlng; (
èouœà.), ZL8
water table.

apace,o.vergaat niet;--grown,m et
o. begroeid; - killer, o.verdelgingsm iddel'
,f
zzf
v-,wieden'
,(
/'
k.)zuiveren,
ontdoen (van,of);- out,uitwieden,

roeien (ook jig.j, opruimen, (ongewe
nste elementen enz.)verwijderen;
ing hoe (hook),wiedijzer.
eder,wiedtstler'
;wiedijzer,-machine.
weatherly Lscheepv.),loefgierig,goed bij we
weedy, vol onkruid;onkruidachtig.
den wlnd'zeilend;ook: te loevert.
w eave w w ., w even , vlechten (
trans. en week,week;a (per)
. -sperw.;every -,
intrans.j;zieookweavingen wovetn);
iedere w., wekelijks'
,last (next) -,
- a plot, een plan sm eden'
, - into,
verleden (de volgende)w.;a - ago,
-

weekly

weight

ee
n w. (acht dagen) geleden'
, for
t
ren
axes(oo
-k:- heavy upon one'smind);
-s, wekenlang; in the Iast 1ew -s,
heavy upon them, de belastingen drukken hen zwaar; - with,
(in) de laatste w.n;in a -'s time,
zfe - against;such argum ents do,not
within a -,in (binnen)een w.;a -'s
wages,een w.loon;zie verderweekly'
,
- with him, dergelijke argumenten
zieook day 1)en review znfc.;- day,
tellen (wegen)bijhem niet,leggen bij
w.-,werkdag;--end,znœ.,week-end
hem geen gewicht in de schaal.
(van Zaterdagmiddag tot Maandag- bjznw.,(het)wegen;under - (joutiej
morgen);f
vçf'.,een ,,week-end''dooreoor:underway,zieway #);- beam,
brengen;--ender,wie een w .-e.doorbrengt.

unster;- bridge,weegbrug;- house,
W aag;
m aster, waagmeester'
, weeklyadJ'.,wekelijks,week...'
,-market, m oney,zieweighage;- note,weegceel.
paper,report,reviewyete..weekm arkt, weighable,weegbaar.
- bl
ad, -bericht, -overzicht enz.; - weighage, weegloon,waaggeld.
wages, w.loon; bQ'
w.,wekelijks, per weigher,weger;zie ook officialadj.en
w .;znw.,w .blad,wekeli
jkstijdschrlft. SW Orn.
ween tf/ertpu#.l,menen,denken,wanen. weighing, - bridge? zie weigh bridge;
charges,zie welghage;- house,zie
weep,druppelen,sijpelen,zweten,uitslaan.
weigh house;- m aehinw weegtoestel,
-m achi
weeper, rouwsluier, -floers, -band; -s,
ne.
witte m anchetten aan weduwen- weight c,
z) znw-, gewicht (ook jig.),
dracht.
zwaarte, last; ooà: gewichtgoederen
weever, pieterman (vi
s).
(bij vrachtberekening);ook = paper
weevil, kalander, korenworm ; -led,
w eight;-s an4 m easures, m aten en
gewichten; -s in sets, stellen g,
n;
(l)y,in a-led eondition,vOl(korenlwhile we arenotinelinedto attach too
worm;--free Lajgek.kw.f.),kalandergreat - to this remaark, ***5 ofschoon
vrij (in connoss.e.#.).

weft 1, inslag (v. weefdraad);inslaggaren;Lminderjuistjweefsel.
weftII,zie waftznœ.(scheepv.j.
weigh c)f
,
cfc.,wegen Lookjig.),afwegen
Look jig.j;overwégen Lookl- in the
mind); van gewicht zijn, g. in de
schaalleggen'
,lichten (v.anker,zdl#.
v.schip);zie ook weighing;- heavy
(light),zwaar (licht)wegen (
sookjig.,
zie ook onderj; - the eonsequenees
(prosantleons),degevolgen(hetvoor
en tegen) overwegen;- one'swords,
zijn woorden (wikken en) wegen; again.her-,na-,överwegen;- against,
afwegen tegen, in de weegschaal
leggen tegen;opwegen tegen; dowm

wijaan die opmerkingnietalte veel
g. hechten, ...;to earq -, g. in de
schaalleggen;thatearries(has)no with them,dat legt bijhen geen g.
in de schaal,weegtnietbijhen;his
opinion earries - with the m eeting,
zijn mening heeftgezag in de vergadering;to lay (mueh) - upon,tveel)
g.hechten aan;the - of evidenee is
against him , het getuigenis is in
hoofdzaak bezwarend voorhem ;- of

faets (argument),kracht van feiten
(argument);itisa (great) - o1f my
mind,hetiseen pak van mijn hart;
zie ook gatherc)en hold out;- note,
wichtnota; - tom gewichtston, ton

gewicht.
zwaarder w. dan (ook jig.j; (neerldrukken (ook jig.j;doen doorbuigen; cz) met adj., delivere; - (zc!#.), zie
doen doorslaan (v.schaal);-ed down
landed -; full (good) -, het volle
with (by)aburden,gebuktondereen
gewicht (goedgewicht); to be full
last;- forLscheepv.j,hetankerlichten
(good) -,volwichtig zijn,zieook ca)
m et bestem m ing naar; - in, kom en
en bj; to give full -, ruim het g.
geven,ruim wegen;gross-,bruto g.;
aanzetten (opdagen), voor den dag
komen (met, with); vö6r de verlanded (Ianding) -, uitgeleverd g.;
zendingwegen Lvgl.- out);- out,af-, net -,netto g.;shipped(shipping) -,
uitwegen;na aankom st w .;- heavy
ingenomen g., aflaad-, afscheep-g.;
(uplon, (zwaar)drukken op;bezwashort-,(g.slmanco,onderwicht;tobe

weightiness
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o-ell

short,
-,telichtzijn;togive short ,-,
genheid);weshould-yourcomments
slecht het g.geven, krap (schraal)
on thematter,gaarne zouden wi
juw
wegen;zie ook avoirdupols,dead c),
opmerkingen hieromtrent vernemen;
e ook subject:).
excess c),legal,liyht llc),standard wezi
leom eness, the - of..., hetwelkom e
:), troy,underwelght,e.a.
ca)
metvoorz.,freightisehargedby -,de
(verblijdende)van ....
vracht wordt naar het gewicht bere- weleom er,verwelkom er.
kend;tosellby -,bijhetg.verkopen; weld ww.,lassen, aaneensmeden Look
10 lb.in -,101b.zw aar;ddieieney in
jig.'
,oo/t: - together;tot,into);zich
laten lassen;-ing lurnaee,heat,iron,
-,zieshort- (ca);lightin -,lichtvan
g.;guarantee of -, g.sgarantie;m an
powder,lasoven,-hitte,-ijzer,-poeder;
ol -, persoon van g.;eonsiderations
znw., las,welnaad.
we
dah*
llity,lasbaarheid.
(arguments) of no (great, Iittle) -, wel
ldable, lasbaar.
overwegingen vangeen (groot,weinig
belang);under a - ofcare(respon- welder, lasser.
sibility,etc.),onderzorgen(grotever- weldless,zonder (laslnaad.
lfare,welzijn,voorspoed;national-,
antwoordelijkheid enz.) gebukt; up wevo
lkswelvaart; - work, m aatschapto -.offull-,volwichtig,zieook ca)
en bj; zie ook limit c1), loss c), peli
jk werk.
measure ca),unit,e.a.
wellIznw.,put;(petroleumlbron;trappe
nhuis (ook:- hole);liftkoker(ookl
bjww.,bezwaren,een gewichthangen
aan (leggen op);(/fg.)bezwaren;verhole);fscheepv.)schroefkoker;ventilatiekoker; (wagenlbak; viskaar,
zwaren,laden (v.weefsels enz.),zie
bun;diepte:ingedlepte (ingezonken)
ooksilkc)enweighting;lull-weighted,
ruimte; advocatenbank (in rechtsyo
l
wi
cht
i
g,
z
i
e
oo
k
c
z
)
e
n
c
a
)
.
weightiness, gewichtigheid, enz., zie
zaal);(/fg.)bron;ook = ink well;weighty.
head (spring), bron Look jig.j;fcf
,
p.,
weighting, verzwaringsmiddel (vgl.
(oplwellen,ontspringen (geœ.:- up,
weight :).
forth,out;ook jig.).
weightless, zonder gewicht,licht.
well11cy)bQ'
w.,wel,goed;terecht;een
weighty, zwaar; gewichtig: zwaarweheelelnd (stuk),ver,ruim ;goed en
gend,van grootbelang;lnvloedrijk; wel;itmay (might) - bethat...,het
ou kunnen (kan zeer goed) zijn?
- argument(reason),overtuigendte), z
dat...;we ean - dispense with it,wiJ
afdoendte)argument (reden).
n het er best zonder stellen;I
weir,stuwdam,waterkering;(vislweer. kunne
eannot - do it, dat kan ik toch
welehter),zie welshter).
eigenlijk niet doen;to do - to ...,er
weleome znw., (verlwelkom ting),ontvangst; to bid a person -, iem and
goed aan doen...;zieookdo c);these
welkom heten;he m et with a warm
m attersm ay - be leltto thediscretion
of...yditalleskan gevoeglijk worden
(hearty) -, hij werd hartelijk ontovergelaten aan (het oordeel van);
vangen, (ook, ïron.:)hem werd een
warm e ontvangst bereid; adJ..t welitis- over,hetismaargoed (gelukkom ;to be - to,w.zijn;ook:ln den
kig),dathetachterdenrugisiyoumay
- say so (ask that),datmoogtu wel
jmaak vallen bij;you are - to it,het
lstotuw dienst;you are - to it(free
(terecht) zeggen (vragen); it is worth while to ..., het is stellig de
of eharge),wij staan het u gaarne
(kosteloos)af,stellen hetgaarne (k.) moeite waard om...;zieverderd);zie
te uwer beschikking; you are - to
ook aware, m ay, e.a.
take whatsteps you pleaserhet staat ca)verbind.,as -,eveneens'
,ook: evenu vrij om die maatregelen te nemen
goed;wemay (might) (just)as- ...,
welkeu goeddunken (inz.iron.j;çpm., wijkunnen gevoeglijk ...;wijkunnen
verwelkomen, welkom heten; (/ïg.) evengoed...;het zou (misschien)we1
goed (niet ondienstig) zijn,wellicht
met vreugde begroeten, toejuichen
(v.plan),gaarne aangrijpen (v.gele- ware het zaak om ...; and the other

well
1001
well
N -born;m etgoede rel
two as -,en de twee anderet
aties; --considn)
oo
k;
sometim es a fine is imposed as -,
ered, weloverwogen; --delined, zie
SOm S

vvordt ook (bovendien) een

boete opgelegd; zie ook b);as - as,
zowel als, alsm ede; even goed als;
you m ightas- throw yourm oney into

theseaaslendittothem,gijkuntuw

geld evengoed in hetwatergooien als
het aan hen lenen;the directors as asthem anagersAzowel de com missarissen a1s de dlrecteuren; - above

(over) f 100,ruim over de E 100;
th% are - am ong the lirst-rate
banking houses,zijmogen gerusttot
de eerste bankiersfirm a's worden gerekend; - belore Christmas, tijdig
vöör Kerstm is;to rem ain - below the
limit,ruim beneden delimietblijven;
zie ook advance #1) en off c).
b)adJ'.,wel,gezond;goed,inorde;goed,
raadzaam;I am veq - where Iam,
ikbenmetmijnpositleenz.tevreden;
that is allVery -,but ***N dat is alles
goed en wel,maar ...;itis justas (that),hetismaargoed (dat);itmay
be(just)as-to...,hetwarewellicht
raadzaam (nietondienstig,zaak)om
...,zi
eookcz);wethink itas- todraw
attention tothefad that..,wijmenen
goed te doen m et er de aandacht op
te vestigen,dat...;zieook end bj.
c)znw.,het goede,welzijn;to wish a
person -, iem and het beste toewenS0n'
1 zie ook 1et alone.

djsamenst.,--accommodated,ruim en
ge
riefelij
k ingericht'
, --advised,
zie
advised'
, --affeeted, welgezind'
, -appointed,goed toe-,uitgerust,goed
ingericht'
, --assorted, zie assort; --

attended, druk bezocht (v.vergaderingenz.);--authenticated,zïcauthenticate;--balaneed,volkom en in evenwicht; evenwichtig, bezadigd; -behaved, zich goed gedragend, fat-

soenlijk,oppassend;--being,welzijn;
- -horn, van goede af
kom st; --bred,
welopgevoed, beschaafd'
, van goed
ras; --chosen, goed gekozen, wel-

gekozen (v. bewoordingen); --eircum stanèed,welgesteld;--concerted,
goed (zorgvuldig) overlegd (beraam d); --eonditioned,zie condition
bj; --condueted, goed beheerd (bestuurd, geleid); --eonneeted, zie

define; --derived (-descended), zfe
born; --digested, zie digest fcf
&,.;
direeted, goed gericht (ook jig.j;
ad rem , ad hominem ; --disposed,
we
lgezind (jegens, to, towards);
- -doi
ng,rechtschapenheid,goeddoen;
welzijn, -vaart; --earned, welverN - -

diend; --educated,welopgevoed, beschaafd ; --equipped, goed uit-,toe-

gerust, goed geoutilleerd'
, --estab-

lished,zieestablish;--fixed tdzzzer.l,
we
lgesteld; --found, zie find c1);
-founded, gegrond (v. bezwaren
enz.);--furnished, zie x-equipped;
--grounded,goed onderlegd;(zd!#.),
zieN-founded;--inform ed,goed ingel
icht (opdehoogte);ook:ontwikkeld,
onderlegd; --intentioned, zie intention;--introdueed,goedingevoerd;--

judged,beraden,verstandig,oordeelkundig;--knit,goed inelkaarzittend;
-known,(wellbekend;--laden,goed
beladen;--lined,goedgevoerd;Ljig.)
goedgespekt(v.beurs);--made,goed
gemaakt (gevormd); --managed,
goe
d beheerd (bestuurd, geleid);
--m annered,welgem anierd; --m arked, duidelijk, zich d. aftekenend;
--matehed (-mated),zie N-assorted;
--meaning, adj., welmenend, goed
bedoeld;znw.,goede bedoelingten);
--m eant,welgem eend,goed bedoeld;
--m inded, oprecht, rechtgeaard;
--natured, goedaardig, goed van

aard;--nigh Lzeld.j,nagenoeg,bijna;
--off,in goeden doen,welgesteld,zie
verder off c); --oiled,goed geolied
(gesmeerd); (/ïg.)glad (v.tong); -ordered, goed geordend;--organized,
goed georganiseerd (ingericht); -paid, goed betaald; --patronized,
(wellbeklant;--pleased,(zeer)in zijn
schik; --pleasing, welgevallig; -posted, zie post bj; --proportioned,
goed geproportionneerd;--qualified,
(volkomen) bevoegd (geschikt, bekwaam);--read,belezen;--reasoned,
zie reason b); --regulated, ordelijk,
(goed)geregeld;--reputed!zierepute
fcfc.; --seasoned, zie season b);
--seeming, schoonschijnend; --situated,goed gelegen,op goeden stand;

W ellingtons

1002

--spent,goedbesteed (v.tijd,moeite,
geld); --spoken, welbespraakt,met
beschaafde spraak; goed gezegd'
,
--stoeked, welvoorzien, ruim voor-

whale

sche westelijk deelvallLonden;ook:
w .k deelvanandere grotesteden'
,-er.
bewoner van het Londense ''W est
End''@

zien (magazijn enZ., V. voorraad);a, westerly,westelijk;westwaarts.
--stocked business, een goed gesor- western,westeli
jk,west...;,,W esterns'',
teerde zaak; --tasted, goed van
gewone aandelen Great W estern
R ailw ay Co.; - longitude, westersm aak; - timbered, houtrijk; goed
getimmerd (gebouwd); --timed, te
lengte; -most,westelijkst (gelegen).
rechter (gelegener)ti
jd (komend,ge- westernization, vgl.westernize.
daan enz.),juistvan pas,opportuun; westernizeyop westersen voetinrichten.
at a --timed mom ent, op een goed westing(
scheepv.j,westering;tomake-,
gekozen ogenblik;--to-do, adJ'.,welwestelijk aanhouden.
gesteld;znw.,the --to-do,degegoede '
'W estralians'',W estaustralische mijnstand; --trained, (goed) geoefend, waarden.
goed onderlegd; --tried, beproefd; wetadJ
'
.,nat,nattig,vochtig;t-4zzzdr.l
- trodtden), veelbetreden,druk be- niet ,,drooggelegd'': zonder alcoholzocht;--turned (jfg.),gelukkig geko- verbod;to get-(through),(doorlnat
zen (v.complimente.d.),welgekozen
worden; - blanket Ljig., gemeenz.j,
(v. uitdrukking); --wisher, goed- em mer koud water; to throw a gezinde,welmenende vriend, begunhl
anket over (on),een emmer koud
stiger; --won, welverdiend,-verkreNvater gieten op; - day, SBRSOn,
gen; --worded, goed gesteld, in
we
ather,regenachtigte)dag,seizoen,
gelukkig gekozen bewoordingen verweder;- goods,n.e w aren,- paintl,
vat; --worll. afgedragen, versleten;
geverfd, nat!; - plate (p#ol.), n.e
plaat; - lrom the press, pas van de
Linz./fg.:)afgezaagd.
W ellingtons, hoge kaplaarzen.
pers;- through,doornat;- with rain,
welsh,zonder betalen verdwi
jnen;ben.van den regen;zie ook dock lc);
driegen.
znw.,natttigheid),vochttigheid); n.
welsher,bedrieger.
weder, regen; tx4z?zdr., gemeenz.j teweltznfc.,(omlboordsel,rand;belegsel genstander van alcoholverbod; fVf<?.,
tussen bovenleder en zool;fcf
zz.,van
n. naaken, bevochtigen; zie ook
boordselenz.voorzien,(omlboorden; wetting.
wether, ham el.
ting) leather,randleder.
welter w,œ., (zich)wentelen (
.ook /fg.; wetness, natheid.
in, in), rollen; znw., verwarring, wetting, to get a -, doornat worden;
after a -, na natte zi
warboel,chaos;poel(/fg.).
jn geweest.
wen,uitwas;(/fg.)abnormaalgrote of wettish,nattig,vochtig.
overbevolkte stad; the Great
wey,gewichtseenheid (
wisselend tussen
Londen.
2
e
n
3
c
wt
)
.
,
wend, 0ne's Way (to), gaan, zich whaek znw., hard slaan, beuken'
verdelen (
begeven (naar).
L
ge
me
e
nz
.
j
o
o
à:
up)
;
wenny,'knoestig.
up,ook:in elkaar zetten (flansen);
mi
AFere, ZIe be.
ng,kolossaal,reusachtigqznœ.,slag,
sm ak;L
westznw. (het)W esten'
,w.nwind;the
gemeenz.jdeel,portle;togo -s
far -,het verre W .;adJ'
.,westeli
jk,
(gemeenz.j,gelijk-op delen; to have
westtenl...,w.er...;7 variation (sc#.),
one's - of(gemeenz.j,zijnvolle portie
noordwestering'
, bl
jw., w.elijk, w.**@krijgen.
w aarts; - of, ten w.n van;to go - whaeker (
1S'
1
gemeenz.t,w at kolossaal *
kolossale leugen.
Lgemeenz.),verloren (naar de maan)
gaan; -ward, w.waarts Ladj. en whaleznw.,walvis;a - at(on) ...,een
bi
J'
w.j; -wards,w.
w aarts (:(jœ.);zie
1:kraan''in ...;a(regular)- forwork,
ook westerly,western,westing.
W est End, W est End:het aristocrati-

een echte werkezel; - baek, stoom boot m et walvisdek; - baek deek,

'
whaler
w-dek;

wheel
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w haling.
whaler, walvisvaarder (
pers.en schinj.

(geeft)het,alishij...?;zieooknextbj.
b)betr.voornw.,wat,hetgern;alhetgeen
(wat),zoveelals;thatIs- itis,dàt
ishet;heIost- (little)capitalhehad,
al wat (het Nveinige dat) hi
j aan
kapitaal bezat verloorhi
j;I tried to
obtain - information I eould, ik heb
getracht:alle mogelijke inlichtingen
te verkrljgen;you may make - use

vangst.
whaling, zie .
w hale fishery; - gun,
harpoenkanon; - m aster, kapitein
van een walvisvaarder.
'whang (gcrzzccnz.) ww., slaan, beuken;

ke
n;- with ...,(and) - with ...(ook:
between...and...,-with ...and...),
(eensldeelsdoor,(anderldeelsdoor...;
- with wantofforesight(and) - with

-

bluhber, w .spek; - boat,

w.vaarder;-bone,(handelsben.k)-fin,
balein; - fishery (fishing,hunting),
w .vangst; line, sterk kabeltouw
voor w .vangst; -m an? w .vaarder; oil,w.traan;- ship,zz& - boat;ww.,

Op'de w.vangst zijn (gaan);zie ook

whaleryy (inrichting voor de) walvls-

you wish of this Ietter, u kunt van
dezen briefnaarbelieven gebruik m a-

ecipitanee, the plan misearried,
smijten'dreunen'
,znw., (dreunende) pr
deels doorkortzichtigheid,deelsdoor
slag.
overijling,misluktehetplan;zie ook
whangt
h)ee, fijn Chinees of Japans
bam boe.
m ore.
ka
de
what
ever vr.voornw.,wat...toch;- date
wharf ZN.
W., (afgesloten)
Lvgl.
did he m entiont
l,welken datum heeft
quay),kaai,los- en laadplaats,aanlegplaats,-steiger;- charges (dues),
hi
j ook weer (toch)genoemd?;betr.
v
oornw.,wat (welke)...ook;alwat;
zie wharfage; - master t-4rzzcr.l,zie
-

wharfinger'
, - porter, kaaiwerker'
,
- side, kaaim uur'
,ww., aan de kade

meren (lossen, opslaan); zie ook
wharfage, kadehuur, kaaigeld lop afgesloten kade, vgl. quayage); ookk
wharfing.

kaderuim te.
wharfing, bekading,beschoeiing.
wharfinger, kaaim eester; -'s receipt

(eertificate), reçu van den k.; -'s
warrant, kadeceel.
what c)vr.eoornf
zz.,wat,watvoor(een),
we
lkte);at-priee,tegenwelken prijs;
kind of paint, welke (wat voor)
verf; - books have you boughtl,
welke boeken (= zonder te denken
aan een keuze uiteen bepaald aantal
oj soort) hebt gij gekocht?? vgl.
which; - is his namel, hoe ls zijn
naam,hoeheethij?;1:11tellyou -,ik
zalu eens wat zeggen; - about ...1,
hoe staathet (nu)met...?;hoe moet
het(nu)met...?;watzoudtgeervan
denken...?;- ifheshould refuset
l,en
alshijnu eensweigert? ook:wat zou
het,alweigerthi
j?;and -not,enwat
al niet; - fort
l(
gemeenz.),waarom ?;
w aarvoor?;- ol...,zieow about;well,
of
tl(
t),welnu,w at zou dat?;
- t
hei
nt
,tha
wat
(zou dat)dan (nog)?;
-

though he m ay be...?
., wat ZOu

happens,w at erook gebeure;there
is no doubt - that ...,erbestaat niet
de geringste twi
jfel, dat...;nothing

(none) 85 niets (geen)hoegenaamd;
niem and, wie dan ook;
the elass of investment, there is
always som e risk,welke de belegging
n o One
-

ook zij,zijbrengt altijd enig risico

m ede;- m easures you m ay eonsider
hest, al die m aatregelen welke u het
beste acht;he lost - little capitalhe

had.ziewhatb);-you can spare,wat
u (maar) kunt missen;zie ook ever.
what-not, étagère.
whatsoever, Lsyrkere Corr/ voor)whatever.

wheat,tarwe;-s,t.soorten;German -,

ziespelt;spring(summer,bearded)-,
zomer-t.;winter(unhearded,not-) -,
winter-t.; - barley, t.gerst; - berry,
t.korrel; - crop, t.oogst; - stareh,

tostijfsel; - straw, t.stro; zie ook

wheaten.
wheaten, tarwe...; - breat
l, t.brood;
-

flour,t.meel t-bl0eml.

wheedle,zie coax.
wheedler, zie coaxer.

wheelc)znm.,wiel,rad;rolletje;stuurrad; spinnewiel; tredm olen; fiets;
draaiende beweging, omwenteling;

(potter's) -, pottenbakkersschijf; -

wheeler
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and axle,windas;the fifth ,
- (to the
eoaeh), het vijfde rad aan den wagen;m an at the -,roerganger;m an
aan het roer (stuurrad) Look jig.j;
to grease (oil) the -s, de wielen
smeren (ook fig.j;to go (run) on
(oiled?greased) -s,alsgesmgerd (op
rollekes)gaan;thereare-swzthin -s,
het is een gecom pliceerde geschiedenis;zie ook butterfly,f1y c),fortune,
Spoke znœ., e.a.; f
'
f
7f
J7.,(Om een aS)
draaien, wentelen, cirkelen; (doen)
zwenken fook jig.'
, oo/f: - about,
round); (voortlrollen,kruien,rijden;
van wielen enz.voorzien;op pottenbakkersschijfvormen;-ed,op (met)
wielen; four--ed, vierwielig; -ed
t
rafr
f)
icpe
(r
conve
voe
as.yanee), verkeer (verb) samenst., --and-axle joint, draaigewicht'
,- band,wielband;- barrow,
kruiwagen;- base,radstand;- boat,
raderboot; - ehain! stuurketting;

ehair (Xz?zdr.), zte Bath chair;
drap remschoen;-houseLscheepv.j,
stuurhuistje);raderkast'
,- hub,wielnaaf;- loek,(soort)letterslot'
,-man
f
g
e
me
e
nz
.
)
,
wi
e
l
r
i
j
de
r
,
'
t
.
4?
z
z
c
r
.
l roerganger'
, - rope,stuurreep; --shaped,
radvormig;- shaft,wielas;- window,
rad-, rozetvormig venster; - work,
raderwerk; -wright, wagenm aker.

wheeler,kruier (v.kruiwagen);wagenm aker;(
,j
ig.jweerhaan'
,two--,tweewieler.
wheelless, zonder wielen.

wheeze (/ïg.,gemeenz.j.foefje;,,tip'';the
latest -,het laatste snufje.
whelm (zd!#.),(onderldompelen (in,in),
verzwelgen,overstelpen (met,with).
when bQ'
w., wanneer; sinee -, sinds
Wanneer;fJOegW.,Wanneer,alS,toen;
Waarna,als Wanneer,in Welk geval;

whexry
X in verbinding zullellstellen'
, znw.

Lzeld.j,the - and the how (whys
where), het wanneer en hoe (waarom ,waar).
whe
nee,(from) -,vanwaar,waarvan.
daan; waaruit; - did you eonclude
that ..., w aaruit m aakte u op,dat
**@?
whenever, telkens wanneer, zodra;
w anneer ook;zie ook ever.

whensoever, çsterkere vorm voorjwheneV0r.
whe
re J,)waar;waarheen,-in,-op enz.;
alwaar;that is - they differ from uss
o
p datpunt
verschillen zij van ons;
- does i
teoncern usT,in welkopzicht
raakt het ons?;from (to) -, van
(naar) de plaats waar; the -s and
.
whens, het waar en wanneer; zie
ook case 11 c)en c).
bjsamenst.,-ahouts,#tjœ.,waaromtrent,
waar ongeveer (ergens);znw., verblijfplaats,plaats waar iemand zicb
bevindt (ophoudt); hisprpsent -aboutsisunknown to us,zijn tegenwoordige v. is ons onbekend; -as,
terwijl (als tegenst.),terwijl daarentègen; (y'ur.? in considerans aan het
begin v.d.zzn)aangezien,overwegende, vermits'
, -at (fn documenten),
waarover,-Op, aan,-bi
j1
.alwaar;-bys
w*door'
)w.bij)
'- fo
r
(
i
n
doc.j,w.voor,
voor welk doel; - lore, w.om ,-voor;
weshalve; - from (in doc.
j, V an W .y
w.uit,van welke;-i
n,- into (indoc.j,
w.in;-insoever(fndoc.j?w.inook;-of'
(in doc.),w.van;-on (Indoc.j,w.op;
-out (in doc.j,w.uit; -through (fn
doc.j, w.door; -to, -unto (in doc.j,
w.heen;w .aan;w .toe,m etwelk doel;
-under, w.onder; op grond (uit
kracht)w-van;-upon,w.op,-na;(ïn
doc.j, w.op, -over; -with (in doc.j,
w-mede; -withal Lveroud.),bi
jw.,zie
Nwi
t
h;
z
nw.
,
mi
dde
l
t
e
n)
;
he
laeked
the -withal (to pay,buy,etc.), hi
j
-

fgemeenz.jterwijltoch (daarentegen);
- reeeived (issued. ete.), na ontvangst(uitgifteenz.);as an4-.zieas
had er de m iddelen niet toe.
c);by -,tegendentzelfden)tijd (om- whe
rever, waar ook, overal waar; zie
trent dentijd)dat;the time - ... is
gone,detijd dat...isvoorbij;weshall ook ever.
be pleased to learn your views in the wheresoever, L
sterkere CprF/ voorj
m atter,- weshalleomm unicateagain
wherever.
, veer-roeiboot;
wi
th Mr X, wij zullen gaarne uw wherry znw., wherry'
s'
tandpunt te dezen Vernem en,
-man,jolleman;veerman'
,fcfc.,met
een wherry''overzetten.
waarnawijonsopnieuw metden heer

'
whet
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whip
whetffzfc.,wetten,scherpen,aanzetten,
Lmeestgemeenz.ufl#r.:)a long (good,

(/fg.)prikkelen,opwekken,aanwakgreat) -?een heleti
jd;quitea -,een
keren;-stone,wet-,sli
jpsteen;znœ-, heeltijdle;along(little)-ago(sinee),
(het)wetten;aperitief.
een helentijd (poosje)geleden;the -,
'
w hether, of; - ... or ..., of ..., of ...;
ondertussen, -wijl;all the (this) -,
hetzij...of...;- orno,alofniet;hoe
aldien tijd;aftera -,naeen poosje,
dan ook;I do notknow - he is here
kortdaarop;at(between) -s,zo nu
(ornot),ik weetnietofhijhieris (of
en dan,bi
j tijden,zie ook betweenniet); - they will or will not be
whiles;fora -,(voor)eenpoosje;een
suecessful, of zij al of niet zullen
ogenblikje;itwilldoforone-!datis
slagen; the question - (soms, doch
voor een tijdje genoeg;in a Iittle -,
binnenkort,weldra;zie ook once en
onnodigl as to -), de vraag of;
impervious to oxidation - by air,
worth c).
wateroraeids,roestvrijzowelinlucht b4voegw.,terwi
jl;zolang (a1s);ofschoon;
- i
en water als in Zuren.
t lasts, zolang als het duurt; - I
whey,wei (v.melk).
admit that ...,it is just possible ...,
whi
beeth
r.vr
o.
orvnw.
oornw.
,we
,lkt
we
e)
lkt
,e)
die,
,wat, wie; ofschoon ik toegeef dat...,is hettoch
dat, hetmogelijk...;- (whilst) realizing that
welk,hetgeen;toknow (to beableto
...,we are of opinion ...,hoewel wij
t
ell) - is -,ze uitelkaar ke
nnen;begrijpendat.-,zijnwijvan mening-.;
books have you boughtt
l, welke
zie ook subject :).
boeken (= uiteen bepaald aantaloj c)f
'
cfc.,- away,verdrijven (v.tijd).
soortjhebtu gekocht?,vgl.whatc); whilom (veroud.jbi
jw.,eertijds,weleer'
,
- of these gentlem en, wie dezer
adJ'
.,vroeger, voorm alig.
heren ;the goods have not arrived in whilst,ziewhile bj.
tim e, - is very disappointing, de whim,gril,kuur,inval;(
mi
jnw.)kaapstander.
goederen zijn nietop tijd aangekom en,hetgeen een grote teleurstelling whim sieal, grillig'
, zonderling.
voor ons betekent;- see, zie aldaar. whim sieality, grilligheid; zonderlingwhiehever, welkte) (wie, wat) ook; heid;gril.
pleaseeallon usat10 a.m .or 2 p.m l? whim sy, gril, kuur.
- willbe m ore eonvenientto you,wlJ whin,-sill,-stone,bazaltachtige steen.
zien uw bezoek gaarne tegemoet om whi
p c)znw.,zweep (ook fig.);molen10 uurv.m .of2 uur n.m .,alnaardat
wlek; (scheepv.j wimpel'
, ook =
het u het beste schikt;any of these
N-stitch znœ.'
, ook = x-and-derry;
candidates, - m akes the best im W W .n zwepen, slaan tegen'
, Ljig-,gepression on you,een dezer sollicitanmeenz.)ervan langsgeven;verslaan,
ten, die den besten indruk op u
kloppen' kloppen (
v. eieren); uitmaakt.
werpen (v.vissnoer);afvissen (metde

whiehsoever,(sterkerevorm voor)whichever.
whiff I znw., vleugje, vlaagje; haal,
trekje (aan pij: enz.);(rooklwolkje;
luchttje); cigarlllo; lichte roeiboot;
fcw?., blazen, uit-, wegblazen (ook.
.
- away);opsnuiven.
whiff II, scharretong.
whiffle çcfc., uit verschillende hoeken

lijn); (zich) snel bewegen, wippen,
schieten,vliegen;(scheepv.j takelen,
hijsen (v.kolen);omwoelen,-wikke1en;ook = x-stitch f&zœ.;-ped eream ,
slag-,geslagen room ;- olf,er (haastig)van doorgaan (met);-on,voortzwepen'
,- out,haastig voor den dag
halen; - up, haastig in elkander

zetten; bijeentrommelen (voor verwaaien,blazen,(doen)draaien,wengad. enz.); zie ook brain; -ping
den, drijven; fladderen, flikkeren; (twine),takelgaren,bindsel.
fluiten;(jig.jweifelen,(afldwalen (v. b)samenst.,--and-derry (sckeepv.j,wipper,talie;- cord,zweepkoord;darrngedachten); znw., zuchttje), windsnaar;whipcord:sterke,koordachtige
vlaagtje);- tree,zie whipple tree.
while c)znw-,wijle,poostje),tijdtje); kledingstof; - gin, zie N-and-derry ;

wllipper
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hand çjig.j,voordeel,overhand;to
have the - hand of,in zijn macht
hebben, de baas zijn,een voordeel
hebben op; - handle. zweepstok;to
have (keep)the - handle,hetheftin
handen
hebben (houden); - lash,
z.koord,-slag;--saw,znw.,trekzaag;
fcçç,., met de t. (belwerkeri; to be
--sawed fAmer.beurst.),een dubbel
verlieslijden (bijongedekten koop en
verkoop);--stiteh,znw.,overhandse
steek;œœ.,overhands naaien.
whipper, kolenwipper,-hijser.
whipple tree (Wzn,
cr.),zwengelhout.
whir,zie whirr.
whirl ww., (doen) draaien, wervelen,
(dlwarrelen,snorren,rollen,snellen,
stromen, (
jig-) duizelen; (zich) snel
ronddraaien;- upward (beurst.j,omhoogvliegen;znw., (snelle) draaiing
enz.; draaikolk, maalstroom fook
fig.j;drukte,gewemel;haspel,wervel,
-

white
sein totvertrekgeven (
van);whistlingbuoy, fluit-, brulboei; w.g kettle,

f.ketel;znw.,gefluit'
,fluitje;steam -,
stoomfluit;athis -,op zijn wenken.
whit,no (nota,never a) -,geen zier.
W hitakertgs) (-'s almanac), ul
u (Eng.)
staatsalm anak.
white c,)adj.,wit;blank;kleurloos (v.
glas,waterenz.);aluingaar(v.leder);
Lgemeenz. oj Amer.) eerlijk; zie ook
bleed;znw.,(het)wit,wiite (blanke)
kleur;wit (v.ei);(doellwit;(drukk.j
wit (çew.zzzfz-l;-s,ook:wittestoffen
(kledlng);fijn tarwemeel;in the -,
ongeverfd, onafgewerkt (v. stof,
meubelen e.d.); fcf
,
c., witlooien;
(drukk.j,- (out),witlaten tussen de
bjregels van, van wit voorzien.
metznw.en in samenst.,- al
lop nam aakzilver;- base,loodwitenolle(als
dragervan kleurstof); - book! witboek; -fish (handelsben.j, wljting,
wartelblok; -pool, draaikolk, m aalschelvis,kabeljauw enz-,allevis bestroom ; -wind, wervel-, dw arrelhalvezalm ;- irost,rijp,rijm '
!- gold,
witgoud,platina;- goods,wlttegoewind; (/fg.)maalstroom ;a -wind of
applause,storm achtig applaus.
deren;- hands,blanke(reine)handen
whirligig,draaitol;draaimolen;wispelLookjig.j;--handedymetreinehanden
Look jig.j;- iron,blik;--lead,znw.,
turig persoon;(jig.jwarreling,maaloodwit;œœ.,loodwitten; - leather,
stroom,kringloop,cirkelgang (v.tijd, l
z
ie whitleather' - letter (type), zie
%ebeurtenissen).
Whlrr f&'œ., (doen) snorren, gonzen, Roman type;--light(/fg.),onbevoorbromm en;znw.,gesnor enz.
oordeeldheid; - list la4?z?cr.l,koerslijst;- metal,zie- alloy;witmetaal'
,
whirtle,trekijzer.
whisk znw., s'
toffer, plum eau, borstel,
ookL antifrictiemetaal; - m oney,
schuier, Wl
*S' (
sprenglkwast; eier-, zilvergeld;vqagefdrukk.j,paginawit;
room klopper;veeg,slag,tik;vliegenklapper;f
4'fc.,vegen,schuieren; snel

bewegen (medevoeren,draaien),wippen, schieten, glippen; kloppen (v.
eieren,room);- along,(doen)voortsnellen;- away (off),wegvegen (v.
stof enz.),wegslaan,-rukken.
whiskey, zie whlsky 1.
whisky 1, whisky; ''W hiskies''. aandelen Dublin Distillers.

whisky II,lichte sjees.
whisp, zie wisp.
whisper ûcf
JJ., fluisteren (ook jig.j,in-,
toefluisteren;itis-ed(about)that...,
er wordt gefluisterd, dat ...; znw.,
gefluister;in a -, fluisterend.

whistle f,
?œ.,fluiten;(verlklikken;they
letyou - forit,they letyou go -,glJ
kunter naar fluiten;- ofl,het flult-

- paper,ul
zwltboek;- print,witdruk'
,
- rope, ongeteerd touw ; - sale,
witte week'': uitverkoop van w .e
goederen; - salt, tafelzout; -smith,
blikslager;m etaalbewerker; - squall

Lscheepv.),witte bui:sterkewind bij

helderen hemel;plotseling opstekbnde
tropische zeestorm ;day to be marked
with a - stone: zie red-letter day;

-wash, znw.,wltkalk, witsel'
: (fig.,
gemeenz.jvergoeli
jking,vernisle;(gcmeenz.jrehabilitatie (v.gefailleerde);
œœ., witten, witkalken; (/fg., gemeenz-j schoonwassen, van blaam
zuiveren; vergoelijken, een glimp
geven; Lgemeenz.j rehabiliteren (v.
gefaill-); -washer, witter; ffig.j
schoonwasser, vergoelijker; -wood,
without;boom m et without;zie ook

W hitehall
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elephant, b)samenst.
corn 1, crop c), crow,znw.
,--hound,in gehrrllederen
,spirit
band; --coloured? van een kleur;
ensign, 1ie l znw.,linen
- -heart
ed, hartelilk, oprecht, innig,
c,),e.a.
van ganser harte gegeven enz.,zicll
W hitehall,(straatin Londen waar)de
geheel gevend; --hearted sym pathy,
Ministeries (zijn gevestigd),,,de Reoprechte (volle)sympathie;--heart40PiI1Z33*
whzten, wit maken (worden);witten; edness, hartelijkheid enz.; --hogger
Lgemeenz.j, wie door dik en dun
(oplbleken;qjig.)schoonwassen,van
blaam zuiveren.
(medelgaat(naA ookB zegt,doorzet.
whitener, witter- bleker; bleekwater,
volhoudt); --leaf tea, bladthee; -length, ten voeten uit (v. portret
goeder.
whzteness,witheid,enz-,zie white c). enz.);de gehele lengte beslaande,in
whitening, zie whiting 11.
de volle lengte; --meal-twheat-)
whither,w erwaarts.
hread, kropbrood; -saletr), zie ajzond.artt.;--time,in vollebetreltking.
whiting 1,wijting (vis).
gehele dagen werkend; den vollen
whiting II? poetskrijt.
whitish,wztachtig.
tijd in beslag nemend.
whitleather,wit leder.
wholeness, (gelheelheid, enz., zie
whittleznw.,Lveroud.j(slagerslmes;f'
cf
zz-, whole c).
af-, be-, bijsnijden, snipperen, be- wholesale pnw., groot-, engroshandel;
snoeien (ook fig.);sni
jden; - away
by -, zie ?(/œ.; ad.
l
'., in het groot
(down)(/fg.),beknibbelen,besnoeien,
(handelend);g.handels...,grossiers...,
afbrokkelen.
en gros;massaal,op g.e schaal(ook
whity,witachtig'
,--brown,witbruin.
jig.);generaliserend;in a - manner,
whiztz)
.f
'
f7fc.,snorren,gonzen,fluiten, g.scheeps,op g.eschaal'
,bjw.,in het
suizen,znw.,gesnor enz.
g.,opg.eschaal(ookjig.j;tobuy(selI)
whizzer,whizzing m achine,centrifugaal
-,inhetg.(engros)(verlkopen;-and
-

droogm achine.
who, wie; die;to know -'s -, de verschillende personen kennen, weten

retail, engros en en détail; to ineur
debts -, overal schulden maken;to
send out eirculars *% circulaires in
m assa rondzenden.
wiehetzijn;(a) -'s-,(een)lijstvan
vooraanstaandepersonen (functiona- bj &cFz?&Fl.
S/., - business, engroszaak,
rissen enz.).
grossierderij, groothandel., - dealer

whoever,wie (dan)ook,alwie;zieook
ever.
whole c,
) ad)'., (gelheel,algeheel,gans,
volkomen, in zijn geheel, volledig;
gaaf,ongeschonden;zie ook wholly;
the - am ount, het gehele bedrag;

three - days, drie g.e dagenl -

num hers, g.e getallen;zie ook blnding znf
zz.! life insurance, m eal 11

znw., mllk c) znw., truth, e.a.;
zrlfc., geheel; as a -, a1s (in zi
jn)
g.;to be sold asa -,in zijn g.verkocht worden; the -, het g., alles;
the- of,a1(1e),(gelheel;the - (ofit),
(dat)alles;the-ofEurope(England,
ete.),g.Europa (Eng.enz.);the-of
one's property (stalf,etc.),iemands
g.
e bezit (personeelenz.);in - orin
part,g.ofgedeeltelijk;(uplon the >
over llet g. (genomen),alles bijeengenom en.

(merehant?trader),g.-,engroshandelaar?grossler;-destruction (jig.),verni
etlyingopg.eschaal;-jirm (house),
grosslersfirm a, -huis; - prlee, g.handels-, engros-, grossierspri
js; purehasw (inlkoop in hetg.;- trade,
g.-,engroshandel;- tradinw handel
ln het g.(engros).
wholesaler,zie wholesale dealer (merchant,trader).
wholesome,gezond,heilzaam (ook jig.j;
(scheepv.)goed zeewaardig.
wholesomeness,gezond-,heilzaam heid;
(scheepv.) zeewaardigheid.
wholly,geheel(ena1),totaal,volkomen,
gans.
whop (gemeenz.),ranselen,slaan;(jig.)
(verlslaan; -ping, kolossaal, reuzen
@**;znw.,slag,bons.
whopper(gemeenz.),reus,baas;kolossale
leugen.

1008
wild
whorl
whorl. winding, wartel; alm ond #%
spreid (!
'
nz./fg.,v.opvatting cnz.),
spiraalvorm ige bonbon; -ed, ge(algemeen) verbreid'
, uitgestrekt,
- gebrei
d.
draaid,spiraalvorm ig.
whortleberry, blauwe bosbes.
widely, - different, hemelsbreed verwhosoever,(sterkerevorm voorjwhoever. schlllend; to dilfer -, h.verschillen;

why bl
.'
j
w*)waarom ; - solywaarom ?
.,
hoe zo ?
.;thatis - ...,daarom ,om die
reden...;zie ook ever en reason c1);
tussenw., wel; welnu; -, it must be
l*e this @..,wel, het zal er zö mede

gelegen zijn...'
,znw.,the-,hetwaarom ;the -(s) and whereforets), het
Waarom en waartoe.
wiek,lampe-tkaarse-lpit,kous,katoen;

van zeeruiteenlopende mening zijn;
known,wijdenzijdbekend;zieook
grade 11 f
zzœ.
widen,(zich)verwijden,verbreden,verruimen,uitzetten,uitbreiden;wi
jder
(breder,ruimer)worden.
widener,verw. i
jder;(fcchn.)(oplruimer.
wideness,wigdheid,enz.,ziewide c).
widish,nogalwijd,enz.,ziewide c).

- yarn,zie wicking.
wicked, slecht, snood, gem een'
, boos

widow,-s'and orphans'pension,weduwen- en wezenpensioen.

(-aardig);lelijk,gemeen (v. smaak,
r
euk enz.).
wickedness,slechtheid,enz.,ziewicked.
wieker znw., teen, tenen, ri
js,wilgentwijgten); mandewerk, tenen mand
enz.;adj.(oo/
f:-ed),tenen,mande...,
gevlochten,rieteny-(ed)bottle,mandefles; -(ed) chair, rieten stoel, work, mande-, vlechtwerk'
,bottle in
wor
k,
zi
e
x
(
e
d)
bot
t
l
e.
wieket,- (door,gate),deurtje,poortje;

width,wijdte,breedte;uitgestrektheid;
breedte,baan (v.stof);3 feetin -s
3 voetbreed;- ofm ind,ruim heid van
oqvatting;his- ofoutlook,zijn brede
bllk;-ways, -wise, in de breedte.
Gield, zwaaien, zwenken, hanteren,

voeren;(uitloefenen (v.gezag,heerschappij,invloed);-thepen (sword),
de pen (hetzwaard,ook jig.b
.voeren;

zie ook sceptre.
wieldable, hanteerbaar.
wielder,hanteerder;- ofthepen,penneklinket.
voerder.
w'iekingy lampenkatoen, katoen VOOr
wig'1,pruik;- hlock,p.ebol;- m aker,
ltaarsepitten enz.
.&ilec)adJ'.,wijd,ruim,wijdopen;wijd, p.enm aker.
breed,ruim , uitgebreid,uitgestrekt, wig11(gcmccnz.
),een uitbrandergeven;
ie ook wigging.
veelomvattend, groot Look jig. v. wiz
gan, sterk calico voor het stevigen
verschil,schom melingen,tussenpoos,
gebied, ontwikkeling, kennis, ervasto
fen.
Van
Lgfe
meenz.j,uitbrander,schrobring,blik,betekenis,uitleggingenz.); wigging
be
r
i
ng.
rekbaar (v. begrip, term); ook =
w'
x-awake; (
lichten)
'fzz., seinen (met vlaggen of
beurst.) zeer uiteenlopend wigwag
) znw., vlagsein.
rv.koersen);onregelmatig (v.ope-

.,wild,woest, verwilderd;
ni
ngskoersen);ruim (v.dekking);a wild c) adJ'
strip 3 feet-,een 3 voetbredestrook;
r
uw,
ons
t
uimig (v. weder); heftig,
onstuimig; wild, dol, dwaas, onbea - view!een ruim uitzicht; (
.j
ig.)een
suisd, onbezonnen; loszinnig; los,
ruimebllk,zie ook view cu);zie ook
ongegrond (v.gerucht,bewering),in
berth c), margin znœ., power c),
het wilde weg gedaan enz.; to be range è),scope,sense c,
1)?e.a.
about...,dolzijn op (met);to drive
b):?
.
J
7'
fc.,wijd,wijd uiteen,wljd en zijd;
(go) -,dolmaken (worden);to go zieook widely;- opem wijd open;to
over,ook:in extase geraken over;to
guess-,misraden;- of,ver (verwijgrow > in hetwild groeien;torun >
derd) van; to be - of the mark
verwilderen;in a state of - eonfusion
(purpose),de plank vermisslaan;zie
(dide
sor
der), in de grootste wanorde;
o
ok
r
a
ng
e
c)
,
t
r
ut
h,
e
.
a.
;
-awakw
mand, enorme vraag;the result
uitgeslapen, pienter; --brim med,
-

m outhed, ete., m et breden rand,

wijde opening enz.;-spread,wijdver-

was beyond their -est hopes, het
resultaat overtrof hun stoutste ver-

wildeat
1009
willow
wachtingen;the -estnonsense,klink- wi
ll 1, wiltlen); zal, zullen; pleegt
klareonzin;to makea - shoot at, een
(plegen) te;I - take it with me to
slag slaan naar;to be - with, woest
Dover, ik zal (= wil, ben gaarne

zijn op;- with exeitement?dol van
opwinding'
, -eat, -fire! zzc ajzond.
artt.:
.--goose ehase,dolzlnnigeonder-

bjne
bQw
ml
nç.
w.
,ln hetwildteweg),ermaarop
los, lukraak.

c)znw. tgeœ.??ze.),woestenij,wildernis,
woestte)gebied (streek). .
wildeatLgemeenz.ofAmer.jadJ.,- bank
(eompany,firm),onsolideofzwendelbank (-maatschappij, -firma); drilling (well),hetboren (boring)in
he
twildeweg,lukraakboren (boring);
- eurreney, onvoldoende gedekt of
waardeloos bankpapier;- expedition

(methods, scheme, etc.), dolzinnige
(roekeloze)expeditie (methoden,plan
enz.);- securities,zeer speculatleve

bereidjhetmede(t.
e)nemen naarD.;
e
omme
r
e
i
a
l
t
r
a
ve
l
l
e
rs - (would) eall
there almost every day, er kom en
(kramen),erplegen (plachten)daar
bilna dagelijks handelsreizigers (te
komen);errors willereep in!fouten
sluipen (nu eenmaal)alti
jd 1n;they
will find all im aginable faults, zn
m aken steeds allerleiaanm erkingen;
SllBh an amountas - purehase...,een
bedrag waarvoor m en ...kan kopen;
- he ni
ll he, zie willy-nilly; zie ook
would.

will II,willen,den vasten wil hebbenq

door zijn wil dwingen (tot); (bil
testament) vermaken (aan,to); he
who -s sueeess is half way to it,een
vaste wi1 is het halve werk.

ofwaardelozefondsen;- speeulation, wi
ll IH c)wil,wens;wiltskracht) Look:
wilde speculatie; trade, ook:clan- power);willekeur;testament,uiterdestiene handel; znw., zie x. bank,
stewilsbeschikking (ook:last-,lastwell,currency,expedition,etc.;roeand testament); the - to ..., de
keloos speculant;zwendelaar.
wiltot (om)...;where there is a -,
wildeatter ta4zner.l,zwendelaar;roeke- there is a way, wie wil,die kan ;to
loos speculant.
have(get)one's-,zijn ze
inkrijgen;to

wildeatting tdmcr.l,zwendelarij'
,roekelozespeculatie;ook= wildcatdrilling.
wilderniss, wildernis; a - of (Jfg.,
gemeenz.j,een massa (hoop) ....
wildfire, to spreatl like p zich als een
lopend vuurtjeversprelden;to spend
m oney like -, het geld m et handen
vol uitgeven.

make (draw up) a -,een testament
m aken;to takethe - forthe deed,den
goeden wil voor de daad nem en; to

work one's-,zijn wi1doorzetten;to

work one's - upon a person? m et
iem and doen wat m en wil; zte ook

goodwill,i1ld),probate,e.a.
bjmetvoorz.,againstone's-,tegen zijn
wil;at-,naarbelieven (goeddunken,
verkiezing, welgevallen, willekeur);
metwillekeurig opzegbare huur,vyl.
tenantznœ.;by -,bijtestamenttalre
beschikking); ol one's own free -,
vrijwillig, eigener beweging; under
this -,krachtens dittestam ent;with
a -,metlust,uitallemacht,dythet

wildlng,wildeappeltboom);wildeplant
(vrucht).
witdness,wildheid,enz.,ziewild c).
wile znfc. (gcœ.zzzp.),list,kunstgreep,
streek;ww.,(verllokken;- into,verlokken tot;- away,ook ldochjoutiejj
= wltile aW ay.
Avilful, rnoedsvillig, opzettel
ijk; met
voorbedachten rade; eigenzinnig,
een aard heeft;with the best- xn the
halsstarrig;- damage(negl
world,m etden besten wilter wereld.
eet,waste,
omission, ete.),moedwillige (opzet- wil
ling,bereid(willig);gewillig;-ly,ookk
gaarne,m etgenoegen;- orunwilling,
telijke)beschadiging (verzuim, ver,or not,goedschiks of kwaadschiks.
spilling,weglating enz.); -ly eaused
lingness,bereidtwilliglheid;gewilligbp ook (jur.):veroorzaaktdoor den wil
heid; to intimate one's - to ..., te
w1l van.
wilfulness, m oedwilligheid, enZ., ZLd
kennen geven (verklaren),dat men
wilful.
wiliness, sluw-,geslepen-,listigheid.
E ngels H andelswoordettboek

bereid is *@@*
willow 1,wilg.
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willow
1010
wind
willow 11 znw.
,wol
f
,
dui
ve
l
(
s
pi
nne
r
l
j
'
wi
ne
h
z
nf
<
,
.
,
kr
uk,
ha
ndva
t
(
v.
wi
e
l
e
nz.);
WW.,WOjVen
. j. - jug
lier,wins, windas'
,haspel'
, - driver,
e
n
pa
pi
e
r
j
ab
r
.
j
;
maehine, zie znw.
liergast'
,ww.,(metlierenz.)opwinden.
willowy? wilgachtig'
,soepel.
W inehester, - (rifle), soort repeteerwilly, zTe willow l1 znw.
geweer.
willy-nilly (gemeenz.), goedschiks of wind Ic,)znw.,wind;w.streek;tocht,
kwaadschiks,nolens volens.
zuiging;(gemeenz.jwind,ijdelepraat;

wilt,(doen)verwelken,-slappen,-kwijnen,-schrompelen.
W ilton,- (carpet)!Blilton-tapijt.
wily, geslepen,listlg.
wimbleznw.,dril-,fretboor;ww.,(met
drilboor)boren.
wimple fzzœ.,sluieren,draperen; (zich)

rim pelen, krullen, kronkelen; znw.,
rim peling.

win
ver
ckr
1)i
œœ.
jgen,
,winnen Lookv.mineralen),
behalen,verwerven;(zich)
verwerven (v. achting,vertrouwen,
vermaardheidenz.);voorzichwinnen,
overhalen, bewegen; het winnen,
zegevieren;zie ook winning;this won
him fam e,ditbracht hem verm aardheid; - one's way,m et m oeite vooruitkomen,zich een weg banen;- its

(one's)way to,wetentewinnen (verwerven);- one's way with a person,
iem ands tegenstand allengs overwinnen;zieookday c),ear1,field c),
laurel znœ ., lawsuit, respect c1),
spur znw.,e.a.
ca)verbind.,- clear (free) (from),zich
los (
vrij)weten te maken (van); m oney of,geld winnen van;- on,zie
- upon;- over,overhalen;voor zich

(weten te) winnen, op zijn hand
kr
ijgen fook: - over to one's side);
through (out),erdoorheen (weten
te) komen, zi
jn doel bereiken; through all diffieulties, langzam erhand alle moeili
jkheden te boven
kom en;- through to success.volhouden tot het eindsucces; to be -ning
through,ook:veld winnen;- a person
to eonsent,iem and er toe bewegen

zijn toestemmingteverlenen;- uqon

a person, iem and allengs voor zlch
innem en;a theory that -s upon one

I)J degrees,een theoriewaardoormen
zlch gaandeweg meer aangetrokken
gevoelt.

b)znw.(gemeenz.j,gewonnen spel,SUCces,overwinnlng.

wineey, sterke halfwollen stof.

eontrary (adverse,foul;fair)-,tegen(gunstige)w.;in the -'s eye,in the
teeth ofthe -,vlak tegen den w.in;to
find out(see;know) how the-blows
(lies),zien(weten),uitwelkenhoekde
w .waait;thisisthe way the - blows,
uitdien hoekwaaitdew.'itis an iII-

that blows nobody (any) good,geen
onlg
ellpk
qf erisyltijd nog we1een
ge
uk
e bI
.J
;to gain the - (scheepv.j,
(oplloeven;to get(gain,have,take)
the - of, de loef afsteken; to get
(take) - (gemeenz.),ruchtbaar worden;to4et- o1,deluchtkrijgen van;
to knock the- out of one,iemand den
adem benemen, (/fg.)hem paf doen
staan;to raise the - Lgemeenz.),geld
zien (weten)lostekri
jgen;totakethe
- out of one's sails, iem and de loef
afsteken,onderzijn duiven schieten;
iem and den w .uitdezeilen nem en'
,to
t
oue
be
ath the -,bijdenw.zeilen,zieook
c:),hug,permit f
,
cfc.,storm c).
ca)
me
t
v
o
o
r
z.
,
àg
ai
ns
t
t
he
-,tegen den
wind in;before the -, vöör den w .;
hetween - andwater(scheepv.),tussen
w.en water;(jig.)op een kwetsbare
plaats;elosetothe -,by the -,scherp
bi
j(dichtaan)denw.;tosail(be)elose
to the - (
,j
ig.j,ietsdoen ofzeggendat
grenstaan hetonwelvoeglijke,oneerl
ijke ofonwettige;down -,ziebefore
the- ;there is som ething in the -?er
is iets op til,er broeit iets,er is lets
aan de hand; it is all in the -, het

hangt in de lucht (staat op losse
schroeven);to haveitin the -,er de
luchtvan hebben;zie ook hang c);
near the -, zie close to the - ; ook
(gemeenz.) = hard up;on a (the) (sc/z.),opdenw.;to(lrom)thefour-s,
naar(uit)allew.streken Lookjig.);to
e
ast (flinp throw) to the -s, overboord goolen,laten varen;in den w .
s
laan;to talk (speak)to the -s,voor
dovem ansoren praten; under the (scA.),onderden w.,aan lij.

wind

1011

window

furnaee,w.-,luchtoven'
,- gauge,w.-,
anem om eter; - lass ZnW., W .aS; WW .,

porren,opwekken;kromtrekken (v.
hout);afwikkelen,-doen (v. zaak);
afsluiten (v. rekening); liquideren,
ontbinden (v. vennootschap); in liquidatie gaan;zie ook winding-up;
(beleindigen, besluiten (ook v.dzscussiee.d.);hewoundup(hisreport)
by stating ...,hijbesloot(zi
jnrapport)
m et de verklaring...;the letter -s up
as follows:...,de brief eindigt (het
slotvan den b.luidt)aldus:...;-up
one's letter with the usual eivilities,
gewone
z
ijn brief eindigen m et de
beleefdheidsform ules;
to

loevert,bovenwinds;to beatto -ward.
oploeven;to get to -ward of,de loef

--up,zfdliquldation;--upagreem ent,
liquidatie-accoord;--up order, bevel

b4 œœ.,in den wind hangenluc(
laten
drogen),laten dogrwaaien, hten;
(jïg.)de lucht krilgen van,speuren.
c)-samenst., -baw windbuil, bluffer;
baggery, gebluf; --bent, door den
wind gebogen;- hi11, zieaccom moda-

tion bill; --blocked Lscheepv.j, verwaaid;--bouns doortegenwind opgehouden; - break, windschut; ehart, w.kaart;--dried,in den w.gedroogd;- egw w.ei;-fall,afgewaaid

ooft;(jig.jmeevaller,buitenkansje;-

-

@*@;

MP

with, tot besluit, ten slotte.
(Oplwinden (met W.RS); -mill, w.m olen; ook = accom m odation bill; b)draai,bocht;slag (
bijhetopwinden
to figllt (tilt at) -mills, tegen w.enz.);--up,slot,besluit;afwzkkeling.
molens vechten'
,good (bad) - plyer winder, (oplwinder,haspelaar;haspel;
(scA.), goede (slechte) bij-den-wind- wis
leutel (v.uurwerk).
nding ad)'
.,bochtig,kronkelend?slinzeiler; - pocket,luchtkolk, rem ous;
ge
rend,draaiend,draai...;- stairease
--rode (sc#.)?op den w.gezwaaid;(stairs), wenteltrap; znw-, bocht,
row,zwad;rljturven ofschoven (om
te drogen); - sail (sch.),koelzeil; kronkelting), draai; be-, omwikkeling; mv. ook (/fg.): kronkelwegen;
sereen fAmer. ookl - shield), w.- dr
um, touwtrom mel; - enginw
scherm, -schut; voorruit (v. auto);
--screen wiper, ruitwisser'
, - spout,
ophaal-, hijsmachine; - frame
(machine), spoel-, wikkeltoestel; (w.lhoos;-storm,storm;--swept,aan
alle w.n blootgesteld; winderlg; -rope, ophaal-, hi
jstouw, -kabel; tigbt,w .dicht;-ward,adJ'
.,naar den
taekle (scA.), gijn; --up, einde,afw. gekeerd,bovenwinds;znw. (oo/t: wikkeling;liquidatie;eom pulsory --ward side),loef(zijde);to -ward,te
up (--up b; the Court), voluntary

totl.;the--upproeeedingw de(werkafsteken Look jig.);to keey to -ward
zaamheden in verband met de) l.;
of (jig.j,buiten het berelk (gevaar)
blijven van; to pass to -ward, te wi-MP sale,l.uitverkoop.
ndle, haspel;korengewicht (220 l
b.).
bove
n
z
ei
l
e
n
(
ko
me
n)
;
zi
e
oo
k
anc
hor
.
c),
bQ'w.,w.waarts,te w.waart(van, window, venster,raam ;loket; uitstalkast,étalagetkast);todressa (the)-,
of).
etaleren,zie ook - dressing;in the -,
wind 11 c)œfc-,winden,(zich)wenden
voorhetraam ,in deétalageètohave
(draaien,kronkelen,slingeren,strenall one's goods in the - (/tg.),zeer
gelen);(zich)wenden (v.schip);opoppervlakkig zijn;- bill, (aanplaklwi
nden
(
v.
kl
o
k
en
z.
;
o
o
k:
up)
;
zi
e
ook winding; - its way, kronkelend
bllletvoor het raam ;- blind,zonneblind; rolgordi
jn;jaloezie? vrnsterzijn weg vervolgenq - one's way
scherm ;- box.vensterbak-lardlnière;
(oneself) into,zich lndringen in; - eleaner, glazenwasser; - eurtaim
i
nto a ball(balls), kluwenen;- olf,
afwinden,-wikkelen,-haspelen;- on
schuif-, overgordijn; - display, uitstalling? étalage; - dreseer? étaleur;
(
o
n
t
o)
r
ee
l
s
(
bo
b
bi
ns
)
,
kl
o
s
s
e
n
;
- dres
oneself out ol it. zich er uitdraaien
sing, het etaleren;ultstalling,
étalage; Ljig.j het op zi
jn mooist
(-winden); - a person round one's
voorstellen ener zaak,hetnaarvoren
fingers, iemand om zijn vinger
draaien; - uy, opwinden; ophalen,
brengrn van de gunstigste zijde,
hijsen, -draalen; (
/ïg.) aanzetten, flatterlng enerbalans,bankstaatenz.,

W indsor
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(misleidend) vertoon; - dressing
eompetition,étalagewedstrijd;- drip,
waterlijst;- enveloqe? vensterenveloppe;- fastener,sluztlng (pen,haak
enz.) van raam; - frame, vensterkozijn; - glass, v.glas; - hangings,
v.gordijnen;- hasp,beugelvoor v.-

sluiting'
, - ledge, v.bank; - m irror

(refleetor),spionnetje;-pane,v.ruit;
- sash, schuifraam ; - seat (sill),
v.bank; - show, zie
display; shutter, v.luik? blind'
, - slot, v.-

wipe

enz.ook:to taketo itself-s);vleuge-

len aanschieten (v.verbeelding);on
the -! vliegend, in de vlucht; in
beweglng (actie),in de weer;gereed

om te vertrekken;op weg,onderweg;
under the - o1, onder de vleugelen

(hoede) van; - eompasses, huisjes-

passer; - nut, vleugelmoer; zie ook
clip ww. en collar; ww., van vleu-

gels voorzien; (/fg.) vleugelen ver-

lenen; vliegen'
,-ed words, gevleugelde woorden.
sponning;--soiled,verlegen,bescha- wink,- at,doorde vingerszien,deogen
dlgd door het etaleren; - trim m ing
sluiten voor.
eompetitign,zie- dressing;- wedgw winker, oogklep.
raamspie.
winkle, alikruik.
W indsor, - beam tuinboon; - ehair, wi
nner, winner,winnende partij;winhouten stoel m et gebogen rug- en
nend num m er enz.; wat inslaat;zie

armleuning;-(soap),soorttoiletzeep. ook back #1).
windy,winderig fook jig.);(/fg.)opge- winningadj.,winnend'
,(/fg.)innemend;
blazen.
- stroke (hit,move),winnende zet;
zie ook card c)en game a);- post,
winw wijn' ook = '
v colour; green
eindpaal; znw., winst, gewln.
(
ne
w)
-,
j
o
nge
,
onbe
l
e
g
en
w.
;
ma
t
ur
e
d
- !bel
egenw .;red -,rodew.;white-, wi
nno
w, wannen, (uitlziften, schiften
wltte w .; extraet of -, w-extract;
fook fig.; van, from); -ing fan
dut
y
on
-,
spiritts) of -, w.geest;
(
maehine, mill), wanmachine; -ing
sieve, korenwan.
w*accijns'
1- ofiron,staalwijn;zieook
body qz)en c),bulk t
zal,bush 1,wood winsom w innem end., hard
c); - a
pple, wijnappel; -hag, zie winter znw., winter'
(mild) -,
NSkin,
- hin,w .flessenrek; - hottle,
strenge (zachte)w.;- appl
w
w.appel;
- harl
ey, w-gerst; erop, w.gewas;
w.fles; (somsj = xskin; - bowl,
- -l
allow, ww.,in den w.braak laten
w.bokaal,-bowl;- earriagw mandje
liggen'
,znw.,in den w.braakliggend
(voor w.flessen)op rolletjes;- eask,
w.vat, -fust; - eellar, w-kelder;
land; - garden,w .tuin; - residence,
- eooler,w.koeler,koelvat;- eoloup
w.verblijf'
A - season, w.seizoen; w-kleur; eradle,m flessenmandje; time,w.tijd;ww.,overwinteren,den
- eum w .beker; - deeanter,w.karaf;
w.
doorbrengen (te,at,in);den w.
overhouden; gedurende den w . op
- gauge, w.meter; - glass, w .glas;
- grow er, w.bouwer, -gaardenier; -

stal houden.

cowing,w.bouw;- jar,w.kruik;- winterly,wintry,winterachtig,winters,
l
ees(marc),w.moer;- Iist,w.kaart; wi
nter...; wintry (jïg.), ook: koel,
- m erehant, w .koper, -handelaar;
koud.
- press, w.pers; - shop, w.huis, wi
ny, wijnachtig,wijn....
bodega;-skin,w.zak;- stain,w.vlek; wi
nze LmQ'
nw.j,kleine schacht als ver- stone, w.steen; - strainer,w .zeef;
bi
ndi
ng
tussen twee mijngangen.
- t
aster, w.proever; - test,w .proef; Wipe WW.,Vegenyaf-ySChoon-,wegvegen,
trade,w.handel;- tuh (vat),w.afdrogen,af-,uitwissen Look:- away,
kuip; - valzlt, w.kelder; wijnhuis, off, down); - off (away), ook: er
afgaang zich laten uitwissen; - off,
bodega Look: - vaults); - vinegar,
w*azijn@
ook:vereffenen,delgen (v.rekening,
wingznw.,vleugel(ookv.gebouw,vlieg- schuld;ook jig.j,afschrijven'
,- out,
machine,schroef),vlerk,wiek;molenuitvegen,uitwissen Look jig.j; doen
wiek;coulisseèspatbord (v.auto);to
verdwijqeh,te niet doen;uit-,wegtake -, wegvllegen (
ook jig.;v.geld
vagen,verpietigen;delgen (v.schuld);
v

wiper
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- out aIl profit, alle winst opslok-

ken (te niet doen); - elean out of
the market (gemeenz.j, totaal van
de marktverdrijven;- up,opnçmen
(metdoekenz.);znw.,veeg;to giveit

a thorough -,hetgoed schoonvegen.
wipery veger; afneem -, droogdoek;

Ltechn.) duim, nok, kam ; pen >
wirec)znw.,(metaal-,ijzerldraad;teleu
pennenwisser,inktlap.

graafdraad; staidraadtouw ; telegram , draadbericht; ''W ires'', aandelen British lnsulated Cables, Ltd'
;

private -, eigen (particuliere) (telegraafllijn;to send a -,een telegram
zenden, telegraferen; by -, teleqrafisch, per draad; zie ook live-wlre,
pullc),reply :1)en :a);- offer,ete.,
zie bj; fcfc., met metaaldraad vastm aken (omvlechten,af-,insluiten);
Van m. VoorzienyOP m. monteren;
van (electrische) lelding voorzien;

wlsdom

papi
er); - mat, ijzerdraadmat; m attress, d.matras; - nail, d.nagel;
- netting,d.vlechtwerk,kippengâas;
- offer,telegrafische offerte;- pliers,

d.tang; --puller (/fg.), wie aan de
touwtjes trekt (achter de schermen
zit), (politiek) intrigant; --pulling,
het werken achter de schermen,
intrigets);-(d)reply,d.antwoord;rope,staaldraadkabel,-touw ;--rope
wa
y,d.-,zweefbaan;--sewn (-sewed,
stabbed),metmetaaldraadingenaaid
(gebrocheerd);- staple,zie'
v stitch;
--stiteh,znw., nietje; œw,., nieten;
--stitcher, nietm achine; --stopple
holder, beugel (v. fles); - strainer
(streteher), d.spanner; - taek, d.nageltje;--tapping,hetaftappenvan
electrischen d.;--thread, ijzergaren'
;
- work, zie filigrane; - works, '
d.fabriek, d.trekkerij; --wove paper,
velijnpapier.

telegraferen, seinen, telegrafisch berichten; zie ook wiring; -d adviee

wireless JdJ'
., draadloos; radl
*o...1.
installation, radio-,draadloze instal-

(offer,ete.),t.bericht (bod enz.),zie
oo
k bj;- (reply)please,t.antwoord
verzocht; we have -d our agents
as
king them ..., wij hebben onze
agenten t.verzocht,...;- for,seinen

latie (inrichting);- message,d.,r.telegram; - on tap exchanye, r.-

om ;- in,m etmetaaldraad in-,afslui-

ten,omgeven;(gemeenz.jzich metde
bjs
amenst.,- aeeeptanee,draadaccept;
blind,horretje;-bridge,hangbrug;
-brush, znw., (staalldraadborstel;
borster op toeleggen,aanpakken.

çf
gf
zg.,daarmede borstelen;- eable,zie
- rope;- e10th,vlechtwerk van m etaaldraad, draadweefsel; - eutter,
d.schaar, -tang; -draw (
œœ.), d.n, uitspinnen,
trekken; (/fg.)verrekke
m uggenziften, draaien;,>,drawer,
d.trekker enz.; --drawing nzaehtne,
d.trekm achine; --drawing m ill, d.-

trekkerij;--drawnLtechn.j,getrokken;
(/fg.) spitsvondig, subtiel; - edge,
draad, braam (op snijwerktuig); fence, afrastering; --flashed inform atiom telegrafisch verspreide
m ededelingen;-gauge,d.m eettoestel:

d.maat;- gauze,metaal-,ijzerga% ;
(d) glass,gewapend glas,d.glas;grid, rooster van ijzergaas; - mam
leiding-, telegraaf-, telefoonarbeider,
monteur; - mark, watermerk (in

centrale'
, - operator, m arconlst, r.telegrafist; - reeeption!r.-, d.e ont-

vangst'
, - room (office), seinhut
fscheepv.); - set (reeeiver, reeeiving
s
ete
)l
,err.t
oestel; - station, r.station;
- t
am ,d.telegram ;- telegraphy,
d.e telegrafie'
,- telephony,d.e telefm

nie;- transmissiom d.e (r.grafische)
overbrenging;- transm itter, zender;
- t
ransm ittm
* g station, zendstation;
znw., d.e telegrafie; radio; d. telegram ; d.e installatie; - artieles

(
eabinet,dealer),r.-artikelen (-kastje,
handelaar); ww., d. telegraferen
(trans.en intrans.j,perradio berichten;to transmitby -,d.(r.grafisch)
overbrengen.
wiring,electrischedraadleiding(aynleg);
draden,draadwerk,draad-,geleldingsnet;(hoeveelheid)draad.
wlry, (metaalldraadachtig, van (met)
metaaldraad;taaienbuigzaam;(jig.)
taai, onverm oeid.
wisdom, wijsheid, wijs-, verstandig-,
raadzaam heid; we quite agree with
them astothe- of...ing,wijzijn het
geheelm et hen eensdathet verstandig (raadzaam)zou zijn om

wlse
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wise1,wijs,verstandig,oordeelkundig;
raadzaam ; zie ook wisely; the -st
thing to d@(ceursetotake),hetbeste
(verstandigste) dat men kan doen;
to the extent you deem it - to do so,
voorzoveel u zulks raadzaam acht;

tobenonethe-r(forit),tobeas- as
hefore, nog even wi
js zijn;without
heing any the -r (for it),zonder er
wijzerop tezijn geworden,zodatwij
nog evenwijszijn alstevoren;nobody
willhethe-r,daarkraaitgeen hayn
naar;to get(be) -to (.4??zer.),beglnnen te snappen,er achter kom en;to
putaperson - (Xz?zdr.),iemand opde
hoogtebrengen (uitdenwaan,droom
helpen)(omtrent,metbetrekkingtot,
to).
wlseH Lveroud.j,wijze;in any -,op de
e
en of andere w.; (in) no -, op
generleiw.,geenszins;in like -,op
ge
lijke w., evenzo; in this -, op
deze w.
wiseacre, betweter? WaanW iJ*ZQ.

wisely,wijs,enz.,ztewiseI;wi
jselijk;to
aet -,verstandig doen (handel
en);he
- refrained from @
@*ing, hij was zo
verstandiq om niette ...,hijonthield
er zich wnselijk van Om
wish c)WW.,Wensen,Verlangen,beqeren;we -to..,ook:wijstellen erprljs
op (teverklarenenz.);-aninterview,
een onderhoud verlangen;- a person
well (a pleasant journey, ete.),
iemand alles goeds (een aangename
reis enz.)toewensen;I - I had nqt
meddled,ik wilde wel,datik er mlj
nietmede bemoeid had;- it(to be)
stopped,wensen (den wenste kennen
geven)dat er m ede wordt opgehouden;- for,verlangen,(
zich)wensen,
begeren;to havenothingleftto - for,
alles hebben wat m en m aar kan
W ensen .

b)znw.,wens,verlangen,begeerte(naar,
for);good (best) -es, goede (beste)
wensen;the - isfatherto thethought,

de T . is de vader der gedachte; to

wlthdraw

retire,hijgafdenw.te kennen om af

te treden; to tender a person one's
best -es for, iem and
toewensen;
aeeording to your -, volgens uw

verlangen (w.); at my partner's
-, op (overeenkomstig den) w. van
mijn compagnon;hy his special -,
op zijn uitdrukkeli
jk verlangen; zie
ook meet 1:).
wlshful, verlangend (om, to); they
were not- topartleipatw zijverlangden niet deel te nem en.
wish-wash, spoelwater, slap goedje;
(/Q.) gebazel.
wishy-washy,slap,flauw,futloos fook
fig.j;- talk,leuterpraat.
wisp, wis, bosje (stro enz.); snipper,
stukje.
wispy,in bosjes;piekerig,sprieterig.
wit znw., verstand, vernuft, wijsheid
(ook -s); geesttigheid);geestig persoon, bel-esprit;to have a nimble (quiek -s),to be nimble--ted,gevat
(schrander, vlug van geest, bijdehand) zijn; ready (readiness of) -,
gevatheid; to have (a) slow -(s),
nietgevat(schrander,vlug vangeest,
bijdehand)zijn;tohave(alI)one's-s
about one, al zi
jn zinnen bij elkaar
hqbben;to learn - at last,eindelijk
wljs worden; to be at one's -'s
(-s3 end, ten einde raad zijn;to
live by one's -s, op alle m ogel
ijke m anieren aan den kost zien
te kom en; in one's -s,
'bij zijn ver.
stand;out of one's -s, niet goed biJ
ZiJ
*n verstand; ook: buiten zichzelf
(van,with);past the - of mam het

menseli
jk verstand teboven gaande;
ww.,weten (veroud.j;to-...,teweten;
to do to -! doen te weten.
with,met;blj;van,door;to inerease
(vary, ete.) -, toenemen (wisselen
enz.)met (naargelang van);- priees
going up...,nu (wanneer)depri
jzen
oplopen; wet - rain, nat van den
regln; - that,daarop.hiermede,tegelnkertijd; it is a eustom - them
to ...,het isbijhengewoonteom ....
withal (veroud.j, daarbij, bovendien,

anticipate (forestall) one's -s,
iem ands w.n voorkom en; to grant
one'
tevens.
i s -, iemands w. (verlangen)
nwilligen;to intimate (express) a -, withdraw, terugtrekken; onttrekken;
een w.(verlangen)te kennen geven; intrekken (v.bod,offerte,concessie,
crediet, wissel, voorstel, eis, reheintimate; (expressed)a (his) - to
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withdrawable

wltness

being reeeived, acht dagen na ontclame enz.);terugnemen,intrekken,
vangst van het verzoek;they arrived
herroepen (v. woorden, belofte
enz.), opheffen; opvragen, -vorde- a few hor s of each other, zi
j
kwamen enkeleuren naelkanderaan;
ren (v.tegoed,deposito e.d.);zich
terugtrekken, heengaan, uittreden
he was - a little ol belng dism issed,
(uit, van,froml; annuleren,herroehet scheelde weinig,of hij was ontpen;some ofthepareelswe> -n (at
slagen;zieook choose,doorc,
),mark
the auetion),enkele partijen werden
Jz)y meaning znœ.,memory,PoWer
:),reach bj,scope, sight cu), e.a.
opgehouden (op de veiling);- one's
eupport (ai4), iemand zijn verderen bj è(/fzz., (van, naar) binnen Look =
steun onthouden;- from ,onttrekken
thuis) (perou#.); - and without
aan;tredenuit(zaak,zaken,verbond
(ç,croud.),van binnen en van buiten;
enz.); - money from a bank, geld
(
for informatlon) inquire (apply) -,
full particulars to be had -, inlichopvragenbijeenbank;- one'smoney
from a business,zijn g.uiteen zaak
tingen alhier verkrijgbaar,alhier te
bevragen.
nemen;zieook interest lca),service
c),e.a.
c
)Z
nW.,a:seen lrom #%van binnen uit
withdrawable, opvorder-,opeisbaar (v.
gezien.
deposito),opzegbaar (v.lening).
djalsc,
#j.?(in acten e.d.),subjeettothe
withdrawal, terug-, ont-, intrekking,
- eonditions, onder de hi
erin (binenz.,zie withraw;heavy -s,groteopnen)omschreven voorwaarden.
gevraagde bedragen (terugbetalin- withoutVOOTZ.:zonder,
'(peroud.)buiten;
Ven);zie ook notice c4).
to be -,zijn (zitten)zonder;we are
withw wilgentwijg, teen, tenen band.
still-theirreplyto...,wijmissen nog
wither, (doen) verwelken, verdorren,
hun antwoord op...;to do (go) -,het
verschrompelen Look: - up); (doen)
doe
n (stellen)zonder;todo(go)-(it),
heterzonderstellen;weareunableto
verkwijnen Look /fg.;ook:- away);
ver
flensen (v.thee);(/fg.)vernietigen;
judge ofthe matter - (any) further
details(indieati
ing,vernietigend (v.critiek,oordeel
on,informatxom explaenz.).
nat
i
on,
e
t
e
.
)
,
wi
jkunnen zonder meer
niet over de zaak oordelen,zie ook
withers,schoft(v.paard)Jtowringone's
Yy de wonde pl
ek biJ iem and aan.- ou r
ado,qllalification,question ca),
raken.
t
e
l
l
i
ng
hi
m,
z
o
nde
r
da
t
wi
j
he
t hem
withhold, onthouden,onttrekken (aan,
mededelen (-deelden);bjw.Lveroud.j,
from),inhouden;weerhouden (van,
(van,daar)buiten;buitenshuis;znw.,
from); - one's support (eonsent,
from -, van buiten (af),van den
tenkant.
e
te.),geen steun (toestemming enz.) witbui
verlenen.
hstand,weerstaan,weerstand bieden
withinc)voorz.,binnen,(binnen)in;tot
(aan);(zd!#.)zich verzetten.
op; - the building, binnen het withy,zie withe.
gebouw ; we had word from him - witnessc)znw.
, getuige (van,to, o1);
thesethree days,nog geen drie dagen
getuigenis;examination (hearing) ol
-e
s
,
ge
t
ui
g
enve
rhoor; to be a - to,
geleden hebben wijberichtvan hem
gehad;it eom es - this definitiom het
getuige zijn van;to bear - to (01),
valtbinnen ditbegrip;to Iive - one's
getuigen van,getuigenisafleggen van;
to eallto -, tot g.roepen;to give ineome- (means),naar zijn inkom en
leven; the Iam binnen de perken
(on behalf 01), getuigenis afleggen
derwet;- a mile of .
..,nog geen mijl
(namens);in - o1,teng.(blijke)van;
van...; - a m onth's tim e!binnen een
i
n -whereof,tenblijkewaarvan;in m aand;- a trifle,op een kleinigheid
whereofthese presentshaveheen duly
na;(to) - afew shillings,totop een
exeeutedbjthepartiesheretothe4ay
paarshillings;- eightdays of(alter)
andyearflmstabovesuitten (thisday
reeeipt, binnen acht dagen na ontthe ...),aldus gedaan (overeengekovangst; - eight days of the request
men), aldus opgemaakt en gete-

A:ittieism
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wood
kend.-, zieook :); - forthe prose(that) ...3, ishette verwonderen (is
eution, g. à charge; - for the
het
wonder,watw.),dat...?;(itis)no
defenee, g. à décharge; - hox
(ttha
t),small- (that),(itis)small
g.
nba
nk.
m
at
er 1or - that ..., geen w .,het is
fAmer.:stand)
niet te verwonderen, dat...; it will
b)ww.,getuigen (van),getuigenisafleg-

gen van;getuige zijn van,bijwonen, proveanine-days'-,hetnieuwtjezal
er spoedig af zijn; to work (do,
beleven,medemaken;talsg.)tekenen
(bekrachtigen),g.zijn bij;(as) - my
perform) -s,w.n verrichten;it is a
m atïer of - that ...,hetiseen w.,dat
hand (ourhands) this tenth day of
**@;fora -,zowaar,w.boven w.;what
M ay nineteen hundred and thirtyin the nam eol -...1,watin 'shemelsseven,aldus gedaan (opgemaakt en
naam ...?; --struc'
getekendl...,ten blijkewaarvan (van
k (-stricken), verbaasd, vol verbazing; --worker,
alhetgeen)deze acte door mij(ons)
w .doener; --working, w.dadig.
isondertekendop ...,zieookc);(as)hisstatementthat...,getuigezijnver- b) ww., zich verwonderen (verbazen),
klaring,dat...;as -ed by,ook:bli
jverbaasd staan (over, at); zich
kens;-ed sale (Xzndr.),executoriale
afvragen,benieuwd zijn (te weten),
gaar
ne willenweten tof;if,whether);
verkoping;- 1or (against),getuigen
voor (tegen);- to (for;against),tot
ingtly),verwonderd;Ishould notil...,het zou mi
jnietverwonderen,
getuigenls strekken (getuigen) van
indien...;willhe be able to convinee
(tegen).
wittieism , geestigheid,kwinkslag.
them,I -1,zou hijhen kunnen overwittingly,voorbedachtelijk,opzettelijk, tuigen?;I- (that)youwereableto...,
bewust; zie ook knowingly.
het verwondert mij, dat u hebt
wltty, geestig.
kunnen...; we are -ing (we -) ...,
wij vragen ons af,de vraag rijst...;
wizented),verschrompeld,verdord,uitgedroogd.
woad znw.,wede;ww.,met w .verven.
wobble mçfz., schom melen, wiegelen;

I - whether Im ight ask you ..., zou
ik u m ogen vragen...?; it isnotto
he -ed atthat ..., het is geen won-

(/ïg.)weifelen;wobbly,ook.
. onvast,
onzeker; znw., schommeling'
, (/fg.)
weifeling.
wobbler (/fg.),weifelaar.
woe, wee; -s, rampen, ellende; -ful,
treurig, ellendig, kommervol, jammerlijk.

der (niet verwonderli
jk), dat ....
wonderful?verwonderlijk,wonderbaarlijk;bultengewoon,prachtig.
wonderm ent, verwondering,verbazing.
wondrous (zc!#.),ziewonderful.
'
wont(zeld.)adJ'
.,gewoon,gewend;ashe
was- todo,gelijk hijplachttedoen;
znw.,gewoonte (ookluseand-);ww.,
(veroud.) gewoon (gewend) zijn (te,
to);-ed,gewoon,gebruikelijk.
wood c)znw.,hout (alsstojnaqm);bos;
-s, ook:houtsoorten;spiritts) of -,

wold, hooggelegen, open, onbebouwd
land.

woll,Folf; (techn.) wolf,duivel; (/ïg.)
haal; to cry - (too often), (al te
dikwijls)vals alarm maken;to have
(hold) a - by the ears, in de knel
zitten,voor-noch achterwaarts kunnen;a - in sheep's elothes, een wolf
in schaapskleren; -skin, w.shuid,
-pel
s.

wol
fram,wolframiet;(zcJ#.)= tungsten.
wolvw w olven Lweverbj).
womb,schoot(ook jig-);the - oftimw
de s.des ti
jds.
wonder c)znw.,wonder;verwondering,
verbazing;a - of ...,een wonder van
...;
the- isthat...,hetverwonderlijke
is,dat...;isit any - that...,what- il

zie- spirit;to be unable to see the 1orthe trees,van wege de bomen het

bos nietzien;winefrom the -?wijn
vanhetvat;wineinthe-,vatwljn,w.
op fust; to he out of the -, uit de
verlegenheid (de moeili
jkheid te
bove
n) zijn, buiten gevaar zi
jn;do
not halloo tillyou are out of the -,
m en m oet geen heiroepen voor m en
over den dam is;ww.,bebossen;van
hout voorzien, met h. laden; h.

innemen Look:- up).
bj samenst., - aleohol, zie

spirit;

wooded
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(Wrzzer.) methyl-alcohol; - bloek,
houtblok;- borer,h.worm ;- earver,
h.snijder; - earving, h.snijwerk,
kunst;- chopper,ll.hakker,bom enrooier;- coating,zie - lining; -eut,
-

h.
sneetgravure);- eutter,h.hakker;
h.graveur; - engraver, h.graveur;
ook: soort h.worm ; - engravinw
h.graveerkunst; h.gravure; - fibrw

h.vezelts);- filler,h.poriënvulsel; -

finishing, zie - working; - llock,
ziev wool;-fretter,zieN borer;- gas,
h.gas; - gleanings,sprokkels,sprokkelhout; - house, h.
loods, -schuur;
-land, znw.,bosland (grond); adJ'
.,
bos...;bosachtig'
,-like,h.achtig;bos-

achtig'
, - lining (scheepv.j,houten
dubbe
ling'
, - loek (sc#.),walmgat'
,
loft,h.zolder;-lot ta4zn.
er.l,perceel
bosgrond; - Iouse, h.luis; - m am
boswachter'
, h.hakker; - mill, h.-

zagerij' - mite,zie - borer; - oil,
h.olie; - pavem ent, h.bestrating; pilw h.mijt; --planing works, h.schaverij' - preserving,h.impregnering; - pulp,h.slijp,-pulp,-stof;reeve,h.vester;-scape,boslandschap'
,
- serew, h.schroef; - shavings, h.krullen; - shed, h.loods; - spirit,
h.geks
es,
t;
-aat
?j'h.
wor
h.dr
iaerrl
-teer; --turning

vinegar,h.azijn'

- ware, h.
w aren; - wool, h.wol;
mwork, h.werk; --wopking, h.bewerking;- worm ,zie- borer;- yard,zie
tim ber yard.

wooded, bosri
jk, houtrijk, met bos
begroeid.
wooden,houten,vanhout;(/fg.)houterig, stijf; suf, dom, wezenloos; -

W Ogm

fgemeenz.j,driftig worden,zich druk
maken (over,over); to pull(drawj

the - overaperson'seyes,iem and een
rad voorde ogen draaien;to go 1or and eom ehom eshorn,v an een koude
kerm is thuiskomen'zie ook cry znw.,

dye
)tœœ.
,sque
ak Znœ.!e.a.
b)s
amec
ns
.,-auc
tion,
wolvelling;- bag,

w.zak; --bearing, w.dragend; heater? w.klopper; - breaking, w.sorterlng; - broker, m akelaar in w .;
- card, kaarde,w .krasser; - earder,
w.kaarder; - earding, llet kaarden
van w.;- elip,w .opbrengst;- eomb,
w.kom ; - eomber, w.kam m er; eombing,hetkam m en van w.;- eord,
triber
w.
cote
;ide
- r;
erop, zie - clip;- dressery
dressing, w .bereiding;
- dr
iver, opkoper van w .;--dyed,in
de w. geverfd; - dyer, w.verver;
- Exehange,zi
e- hall;- fat,w.vet,
lanoline'
, - flocks, w .pluis; --gathering, het vergaren van w .pluis;

(/fg.) verstrooidtheid);- grease,zie
fat; - grower, schapenfokker;
--growing,adj.tw.producerend;znw.,

-

schapenfokkerig,w.productie; - hall,
w.beurs; - house, w .firm a, -mam
w.koper;- m anufaeturer,ziewoollen;
- m arket, w.markt; - m erehant,

w.handelaar; - mill, w-spinnerij; oil,zieew fat;- sales,w.veilinglen);
- pieker, w .sorteerder; --pieking,
(het)sorteren vanw.;- pulp,w.sli
e
'k;
J
- skin, schapevacht'
, - sorter, zTe
- picker; - spinner, w .spinner; staple,w .vezel;- stapler,zie stapler;
- t
rade,w.handel;- waste, w.afval;
- winder, w.pakker; - work, w.bordullrwerk.

serew, houtschroef; - shoe, klom p;
ware, houten artikelen; --headed, wool
d Lscheepv.j,(be-,omlwoelen.
dom .
woollen adj.,wollen;- goods (artides,
woodenness, houterigheid, enz., zie
e10th, stuffs),w.goederen (stoffen);
- wastw wolafval;- yarn,w .garen;
wooden (/ïg.).
ZHW., -S, W . goederen; - dPaPBP,
wobO
ody,
hout
a
c
ht
i
g,
hout
.
.
.
,
'
bos
r
i
j
k,
handelaar in w . goederen, lakenS....
koper;- m anufacturer,fabrikantvan
w oof, zie weft 1.
w. stoffen, wolfabrikant.
wool c) wol; dons; sajet; earded

llenettte),wollen mousseline.
(earding,e10th, short) -, kaardwol; woo
eombed (combing,long) -,kamwol; woolly adJ'., wollig, wolachtig; vaag,
doe
zelig; voos, melig; Lgemeenz-j
fleece(floeks,sheared) -,-in fleeees,
dwaas,suf;znw.,wollen sporttrui.
scheerwol; glover's (skinner's) -,
plukwol;to eard -, w. kaarden; to
dress -,w.bereiden;to lose one's -

wooloid, kunstwol.
woom, beverbont.

wootz
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w ootz, wootz: Indisch gictstaal.
-,
(
s
c
hr
i
f
t
e
l
i
j
k)
be
r
i
c
ht
s
t
ur
e
n,
s
c
hrijw op, zie whop.
ven;zie ook drop #1),edge in, get
, bevel;
wor
d c,) znw.,woord; bericht'
in?mark è,),measurebb,pledgeœœ-,
wachtwoord, parool, m otto; woord,
pllght II,putin,waste b),e.a.
belofte;-S,ook:bewoordingen; ook: ca) met voorz., at these -s, bi
j deze
woorden,w.nwisseling;big (high)-s,
woorden;to understand at half a -,

grote (hoge)w.n;fair(fine)-s,mooie
w.n;fair(fine) -sbutternoparsnipg,
praatjesvullen geen gaatjes;thelast
-?hetlaatstew.;the last - in ...,het
m euwste op het gebied van, ,,1e
dernier cri''; the last - has not yet
been said on ...,over ...is hetlaatste
w .nog niet gesproken;no - or sign,

taalnoch teken;his - islaw,zijn w.
iswet;sharp (quiek)isthe-,spoedis
deboodschap;the(next) - iswith ...,
hetw.isnu aan...(Iig.j;toheasgood
asone's-,zijnw.gestanddoen;hisisasgoodashisbond,hijiseen man
van zijn w.;a - ofadviee(warning),
eenraad(waarschuwing);-ofhonour,
erewoord; a - to the wiseisenough,
een goed verstaander heeft m aar een
half w . nodig; zie ook explanation,

met een half w. begrijpen;zie ook

take at en beyond;by - of m outh,
m ondeling; - for -, w . voor w.,

woordelijk,letterli
jk;too ehaotic for
-s, onbeschri
jfeli
jk verward; to
proeeed (pass)from -sto deeds,van
w.n tot daden overgaan;in a (one)

-, in één w.; in so m any -s,
metzoveelw .n;in - and deed,metw .
en daad;in other-s,m et anderew.n;
a m an offew -s,iem and van weinig

w.n;aman ofhis-,eenmanvanzi
jn
w.;on (with)the-,op (bi
j)datw.àit
isthe same to a -,hetiswoordelljk
hetzelfde;toeometo -s,w.n krijgen;
to keep one to his -,iemand aan Zi
J
'n
il
'n
w. houden; (uplon my -, op imnt
w.;zie ook play ca)en b),put o,
e.a.

season cu),e.a.
bj ww., onder woorden brengen, uitdrukken, form uleren, redigeren;
ca)metww.,tobreakone's-,zijnwoord
broadly -ed, ruim gerediqeerd;
breken;tobring - (that...), tijding
vaguely -ed, in vage bewoordlngen
(bericht) brengen (dat...); - eame
vervat.
(
r
e
ac
hed
us
)
,
we
had
t
hat
.
.
.
r
e
r
kwam bericht,dat...'
,to give one's -, c)samenst.,-hook,woordregi
ster,vocabulaire; - eatcher, zie - splitter;
zijn w.geven'
:Igiveyou my -forit,
ik geef u miln w . er op; to give a
Person one'sgood -,een goed w.voor
iem and doen, hem aanbevelen; to

have-s(with),w.n hebben (met);to
have a - to say, iets (een w.je) te

zeggen hebben; to have the last -,
het laatste w .hebben;to have no -s
#or (to),geen W.n kunnen vinden

- eatehing,zie - splitting,- monger,
woordenkramer'
, - play, '
w .nspel; -

rate (tarilf), w.tarief (telegr.); spinner!w-nkramer;- spinning,w-nkramerlj; - splitter, w.nzifter; splitting, w.nzifterij; - twister, w.verdraaier.
*
wordiness, woordenri
jkheid, enz., ZL&
wordy.
wording!bewoordingten),redactie,for-

voor (om);to keep one's Ny (zi
jn)
w. houden;to leave - (with a perm ulemng;broad -,ruime redactie.
gon), een boodschap (bij iemand)
achtqrlaten; to reeeive - of one's wordless, zonder woorden, niet onder
w.n gebracht;sprakeloos.
eoming,berichtkrijgen van iemands
k
om st;wehavereceived - lrom them wordy, woordenri
jk, langdradig, met
veel om haalvan woorden;- warfare
totheeffeetthat...,wijhebbenbericht
van hen ontvangen, dat...; to say
(eneounter, strile), woordenstrijd,
twist.
(speak) a good - lor,een goed w.je
doen voor; to send (one) - (of), work c1)ww.,werken,arbeiden;werkea
(iemand) bericht sturen, een bood(v. machine, geneesmiddel, stelsel,
schap zenden (omtrent); you myy
plan,maatregelenz.);werken,gisten;
takemy - forit,gijkuntmijop miln
werken,effect (uitwerking) hebben;
w.geloven,gijkunteropaan;towrite
zich laten bewerken (hanteren enz.);
-

&Fork
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stampen (v.schip);in beweging (aan
den gang) zijn (brengen,houden),
dri
jven;bewerken,bearbeiden; maken, vervaardigen, handwerken,
breien, naaien, borduren, kneden,
vorm en, smeden, draaien enz.; verwerken (
ok: - up)(tot,into);laten
.o
werken; werken m et, hanteren, be-

dienen,besturen;manoeuvreren (ook
scheepv.j;voort-,teweeg-,tot stand
brengen,veroorzaken;uitvoeren, in
werklng brengen;exploiteren;(laten)
bewerken,afreizen,werken in (land,
afzetgebied);uitwerken,oplossen (v.
vraagstuk,som);zie ook wrought;it
wi
llnot -,hetgaat (lukt)niet;het
werkt niet;the theory willnot -,die
theoriegaatnietop;thatwon't- wlth

me, dat gaat bij mij niet op,heeft
geen vat op mi
j; the seheme -ed
(well) (did not -,failed to -), het
plyn had (geen)succes,beantwoordde
(
nlet)aan hetdoel(deverwachting);
(itsell) loose, zich loswerken,losgayn; - southward (scA.), naarhet
Zulden (laten)opstomen.
,
ca) m et ZN,œ.
a ear</, lossen; ehange, een (gehele) verandering
teweegbrengen; this (evil) will
its own eure,dit (euvel)zalzichzelf

welgenezen;- goodsfor sale,goederen vO0r den verkoop bewerken;harm (Inischi
ef), kwaad (onheil)
stichten;-one'smen (staff)toohard,

zijn personeelte hard laten werken;
- a mine (petroleum well, railway,
etep.een mijn (petr.bronyspoorweg
enz.) exploiteren; - one's passagw
voorzijnovertochtaanboordwerken,
zijnpassageinverdienen,zieoo/t- outq
- a patent (invention), een octrooz
(uitvinding) exploiteren; we think
this suggestion (scheme) eould he
easely -ed,wijzi
jn van mening,dat
ditidee (plan)zeergoed vooruztvoering vatbaar is;- one'sway,zich een
wegbanen Lookjig.j,zijnwe@ vinden;
- one's way carefully, om zlchtig te
werk gaan;zieook azim uth,m izaacle,

oracle:willlllc),wonderc),e.a.
ca) verbtnd., - against? tegenwerken,
bestrijden; zie ook tlme ca); - at,
w erken aan;- hard at,hard w .aan;
- away,erflink op losw .;this -s all

work
the way hack to @*@F dat heeft zi
jn
terugslag op; -ed hy eleetrieity

(hand,ete.), electrisch (metde hand
enz.) gedreven; - dowm afzakken
(v.koers);- downwards,nadelig (ongunstig)w.;- for,w.voor,bevorderen, voorstaan; - in, er inwerken
br
eng
enn, -vlechten, er in te pas
(-br
enge
enz.); er ingewerkt enz.
kunnen worden; - in w ith, goed
samengaan met,passen bi
j;- into,

verwerken tot;inwerken enz.in,vgl.
in;- off,zich loswerken,losgaan;

-

zich ontdoln van,van dehand doen,

(zien) kwnt (te) raken (aan,on);
afdoen; zich kwijten van (verplichtingen e.d.);Ldrukk.jafdrukken (v.
aantal exx.);ook = - down; - on,
döör-, verder w.; (inlwerken op,
invloed hebben op;draaien om (op)
(spilenz.);fsomsj= 'wat;-on aplan
(data,ete.),w.volgenseenplan (naar
gegevensenz.);a pointto - on,ookk
een aanknopingspunt;zieook- upon;
- out,zich los (naarbuiten)w.,losgaan;uitwerken (v.plan,ontwerp,
de
nkbeeld enz.);uit-,berekenen;tot
stand brengen,bewerken; uitvallen,
aflopen;uitkomen (v.som ,berekening);inverdienen,metwerken verdienen (v.kost,overtocht enz.),zie
ook ca);to be -ed out,ookluitgeput
zijn (v.persoon,mijn,jig.v.onderwe
rp);- outat f 120,(neerlkomen
op f 120, f 120 bedragen;the priee
quoted -s outextrem ely high, de ge-

noteerdeprijskomtzeerhoog;- @uta
bad position (beurst.j, een slechte

positie liquideren;it -sout the sam e
in the end, het kom t ten slotte op
hetzelfde neer; - out ol the m arket,
van de m arkt verdringen; - over
(
again), opnieuw bewerken, OVerm aken; over the eargo, de lading
om zetten (verwerken); - round,
draaien (v.wind);- through,geheel
afwerken,zich heenwerken door;the
drawings whieh are being -ed to, de

tekeningen waarnaar (aan de hand
waaryan) wordt gewerkt; if the

drawing is not -ed to exactly,indien
de tekening niet nauwkeurig wordt
gevolgd; - together, sam enwerken;
- towards
, gaan in de richting van

work
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' - up,
(/?
k.), bevorderli
jk ZiJ'n aan,
(zich) op-,omhoog-,naar boven w .,
er bovenop brengen; opwerken,rOtoucheren; verwerken (
tot, into);
verwerken, (dooreenlmengen, kneden;ver-,opgebruiken;opdrijven (v.
prijzen);aanzetten,-vuren,-wakke-

ren, opwekken; scheppen, voortbrengen; zich inwerken in, grondig

bestuderen;-upa trade (eonneetion,
reputation),ziebuild up;- one'sway
up, zich omhoog w .;zie ook pitch
11 zzzœ.; - upon, zie v on;the data
upon whieh to -, de gegevenswaar-

working

ambachtsman;an ill(a had) -man
quarrels (finds fault) with histoolg,
een slechtw.man geeft zijn gereedschap de schuld;-m en's Compensation Avt (eompensation insuranee),
zle Employers'Liability Act (insurance); -manlike, -manly, degelijk,
knap, bekwaam , bedreven,vakkundig, (als) door een vakman uitgevoerdq -manship,bekwaam-,bedrevenhezd; af-, bewerking, uitvoering;
werk, m aaksel; of irreproaehable
-m anship, onberispeli
jk afgewerkt

(uitgevoerd); - people, w.volk; room , w .kam er; -shop, w.plaats,
naartewerk moet (kan)worden ge-l
gaan; - upwards? gunstig w .
oods; -shop drawing, w.tekening;
:1)znw.,werk,arbeld,werkzaamheden, --shy, adj-, arbeidschuw; znw.,arbezigheid(-heden);(boek-,kunst-enz.)
beidschuwe; - stand, w.mand (op
werk; (pAps.)arbeid;zie ook works;
voet);- table,w.tafelttje);vwoman,
iron -, ijzerwerk;the of building
arbeidster.
the houses,het bouwen der huizen; workability,be-,verwerkbaarheid,enz.,
to doone's-,zi
jnw.doen;todoits-, zie workable.
zijn w.doen,zijn uitwerkinghebben; workahle,(practisch)uitvoerbaar,bruikto have much - on hand, veel w.
baar, practisch (v.plan e.d.);verhebben; many hands m ake light -,
werkbaar;exploitabel;- knowledge,
veelhanden m aken lichtw .;to m ake
zie working c,).
sad - o1,verknoeien;to make short- workaday,(alleldaags(ookfi
g.),werk....
o1,korte m etten maken m et;- ofart, worker, werker; bewerker; (
alg. term
kunstwerlt;zie ook cut out,day c),
v
o
o
r
)
ar
be
i
de
r;
o
okï
we
r
knemer;
skilled -s, geschoold personeel;staff
pressure,unit, e.a.
and -s, em ployé's en werklieden.
:2)metvoorz.,at -,aan hetwerk (den
arbeid);werkend,in gang,in bedrijf; working c,) adj.,werkend,werk...; in
here other factors were at -, hier
bedrijf (exploitatie);werkzaam finz.
waren andere krachten aan het w.
jig-j; (practisch) bruikbaar, bruik(dedenanderek.haarinvloedgelden); baar als grondslag;a - knowledgeo1,
to be at - on, onder handen hebben,
een bruikbare (voldoende, pracwerken (bezigzijn)aan;tohein -,w. tische) kennis van; znw., (belwerhebben,werken,niet werkloos zijn; king:enz.,zie work m);exploitatie,
to be in regular -,vastw.hebben;zie
bedrl
jf (het in bedrijf hebben); exook put into; out of -, zonder w.,
pl
oi
t
at
ie, practische toepassing (v.
werkloos, zie ook throw out; to go
octrooi);(deelvan)mi
jn,groeveenz.
(get) to -,aan hetw.gaan;to go to
(datofdie in exploitatie is ofisge(one's) -,naarzijnw.gaan;to gothe
weest);the - ofan arrangement,eteo
right(wrong)wayto -,dezaak goed
hoe iets (een regeling enz.) werktq
eompany for the - of, maatschappil
(verkeerd) aanvatten, op de juiste
tOt exploitatie van;of one's own -,
(verkeerde)wi
jze te w.gaan;zie ook
put to en set to.
wat m en zelfheeftbewerkt,watm en
uitsluitend aan zichzelf te danken
e)samenst., - bag,werkzak; - hasket,
w.mandje; - boat, w.sloep; - box
(wijten) heeft;zie ook smooth c).
(ease), w.doostje); -day, w.dag bj samenst., - aecount, exploitatierekening; - agreem ent, exploitatieLtegenst.:rustdag)?vgl.working day;
overeenkom stibelangengemeenschap;
(Xzzzdr.) = worklng day; - fellow,
m aat!medearbeider;- girl,fabrieks-,
- arrangement? werk-,bedrijfsplan,
w.melsje; -man, w.man, arbeider; exploitatieregellng;-eapital,bedrijfs-

workless
kapil,
aal; - eertm eate, uitoefenings-

bewijs (v.octrooi);- eharges,kosten
van bewerking;- elasstes),werkende
stand,arbeidersklasse;- eom m unity,
arbeiderswereld; - eondition, zie order; - eosts,zie- expenses;- day,

TEgrry

overthe-,(all) the -over,in (over)
de gehele w.,de gehele w. door; to
travelround the -, om de w .reizen;
allis right with the-,toutestpourle
m ieux dans le m eilleur des m ondes;
zie ook wag 1.

samenst., eonsumption,wereldverwerkdag (= arbeidsduur), ook = b)br
uik;- Court,zfdperm anent;- erisis,
workday;eighthourt's) - day,achturige werkdag; - drawing, w erk-,
w .crisis; - demand, w.vraag; - doconstructietekening'
,- expenses (exminion, w.heerschappij;- Eeonomic
penditure), bedrijfs-,exploitatie-kos- Conference,Economische w .conferenten;-hours,werktijd,-uren,arbeidstie; --encireling (-eomprising, -emduur; - m an, zie workm an; bracing). een groot deel derwereld
manayer, zie works2
' - option,
omvattend; --eneireling (-eomprisexploltatierecht;to be m - order, in
ing, -embraeing) fonferm - enterprise, w.ondernem ing; --fam ous,
o
r
de
z
i
j
n,
be
dr
i
j
f
s
kl
aa
r
z
i
j
n;
f
unc
t
i
on-f
neren;to beoutof- order,nietin orde
am ed, -renowned, w.beroemd,zie
k N'
-wide; - Ianguage, w .taal; (onklaar,inhetongerede,defect)zijn; oo
to getoutof- order,defect(onklaar, m arket,w.m arkt;--old,zo oud a1sde
w*;-power,w.macht;w.rijk'
)--seatinhetongerede)geraken'
,-partner,zfc
tered, over de gehele w. verspreid;
partner'
, - party,werkploeg; - plan,
--shaking,w.schokkend;the -'ssupzieN drawing;-plant,bedrijfsinstallatie; - point! aangrijpingspunt;plp de w.voorraad (-voorraden);-pow er,capacitelt,arbeidsverm ogen'
,wide, over de gehele w.verspreid;
profits, exploitatiewinst; - sehem w

wereld...; --wide outlook,w .blik;of

--wide fam e (reyute), w.beroem d,
'
werkschema,-wijzeitoputinto-shape,
werkklaar m aken; - stoek,bedri
lfs--WI
*de reputatlon, w .reputatie
materiaal'
,zieookassetsenseason c1). (-naam );zieook policy 11:).
workless,wçrkloos,zonder werk.
worm zn.., worm; (,ecAn.) worm ;
works, fabrlekten), etablissementten), schroefdraad'
,koelslang (ook:- eonwerkplaatsten), fabrieksgebouw ten); denser);--eaten,w.stekig,aangestowerk (in klok enz.);an iron -,een
ken; (/fg.) verouderd, duf; - holw
w.gaatje;--holed,met w.gaatjes;ijzerfabriek;the gas - is near the
town,de gasfabriek is nabij de stad
killer (powder), middel tegen w.;gelegen;atthe -,in de fabriek enz.;
serew, schroef zonder eind; - seed,
w.zaad;--shaped,w .vorm ig;- wheel,
zieook board llh),public:),e.a.; w.wiel;-wood,alsem Look /ïg.);ww.,
eommittee, ul
u bedrijfsraad;- manager,bedrijfsleider,fabriekschef.
(zich) kronkelen; kruipen; van w.
world c) wereld (ook jig.j; (meest
z
uiveren;Lscheepv.jkleden,trenzen;
- oneself into one's eontidence
gemeenz.ufl#r.:)a-of..,een menigte,
m assa's, een zee van...;alIthe -, de
jze in
(favour), zich op slinkse wi
iem ands vertrouwen (
gun
s
t
)
dr
ingsn;
he
l
e
w.
,
i
e
de
r
e
e
n;
I
woul
d
gi
ve
-s
(
t
he
- outof,zich wurmen uit (moeilnk)toknow ...,ik zou om alles terw.
willenw eten..-; to think allthe - of,
heid enz.); - a seeret out (of), op
een heel hogen dunk hebben van;
listige wijze (langs kronkelwegen)
achter een geheim weten te komen
ook:verbazend veel ophebben m et;
thism ay do them a - ofgood,dit kan
(hetweten tekrijgenuit);-ing (sc#.).
kleding, trenzing.
hun een massa goed doen; (mueh) wor
my,volwormen;w .stekig;w .achtig.
hehind the -, (ver)bijzijn tijd ten
achter;it looks 1or all the - as if.., worrier, kwelgeest; tobber.
het ziet er precies naar uit alsof...; worrim ent, zie worry znw.
worry çf
gfc.,geen rust laten,het lastig
notforthe -,nottoKain thewhole >
m aken, plagen, kwellen, hinderen,
voor nietsterw.;what(how,who)in

the-...,wat(hoe,wie)ter w....;all

last bezorgen;zich bezorgd (zorgen)
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worthy

maken,tobben (over,ahout);workoperij in haar e.n vorm ;when
ried, ook.
. bekommerd, zorgelijk; eonditions are at their (the) -,wanneer de toestand op zi
theyneednot-,zijbehoeven zichniet
jn slechtstis;
to prepare for the -, zich op het e.
bezorgd te maken; to be (mueh)
voorbereiden; ww., verslaan, het
worried (at), (çrg)tobben (ongerust
onderspit doen delven;to be -ed by,
zijn)(over);a -ingburden,eenhoogst
onaangenameverplichting(last,zorg); ook:het m oeten afleggen tegen.
- oneself, zich (nodeloos) kwellen worsted znw-, kamgaren, sajet; -s,
kamgarenstoffen,sajetgoederen;cdj-,
(bezorgd maken); along, voortscharrelen, zich er doorheen slaan;
kamgaren,sajetten,wollen; - soeks
- one into ..., het iemand zo lang
(stoekings)? wollen sokken (kousen);
- yarn, salet.
lastig maken totdat hij...;- out,na
rth c)adJ'.,waard;whatitis -,wat
veelhoofdbrekensoplossen (uitvissen wohe
t w. is; he is said to he - half a
enz.);-itoutofaperson,hetiemand
million,hijwordtopeenhalfmillioen
zo lang lastig maken (zo lang aanhouden) totdat men het van hem
?ond geschat; we glve you this
mformation forwhatitis-,wijgeven
verkrijgt;- with,voortdurend lastig
vallen met(vragen,eisenenz.);znw., u*@deze inlichtingen VOOr wat zij w.
kwelling,plagerij;zorg,bezorgdheid, ZlJ11* - an effort, zie - trying; ongerustheid,last,soesah (gcœ.zzzp.); m entioning, verm eldens-, noem ens(gemeenz.jtobber.
waardtig); to be - the money (its
worseadJ'.,bl
jw.enznw.,erger,slechter; priee),hetgeld (zijn prijs)w.znn;to
be-mueh (little,nothing,more),veel
procent lager
1/8 - Lbeurst-j,1/8erge
(weinig,niets,meer)w.zijn;itisas
(genoteerd);or-,of rnog;- and
mueh as hisplaee is - notto...,het
-,hoelangerhoeerger(slechter);but
zou hem zi
ln betrekking kunnen
lollowed(remains),maarhetergste
zou (moet)nog komen;to get(grow)
kosten indien hijniet...;to be - the
trouble,de moeite w.zijn (lonen);-,verergeren,verslechteren;to m ake
trying,de m oeite w.om te proberen;
ma
t
t
e
r
s
(
t
hi
ng
s
)
-,
t
o
t
O
ve
r
maat
van
ram p;nobody willbe a penny the -,
to be - (one#s) while,de moeite w.
niemand zaler een cent slechter aan
zijn (lonen);itisnot- theCompany's
while going to the extra expense of...,
toezijn;somueh the (alIthe) -,des
de extra uitgave van ... loont de
teerger;tohave(heputto)the -,zie
Maatschappij niet;I will make it worst;he willbe none the - (notby
his while, lk za1 zorgen,dat hi
j er
the -)forit,hijzalergeen schadebn
en spijt van heeft,ik zalhetgoed
hebben (ernietslechterop worden); ge
m
e
t
he
m
m
ake
n;
a
-whi
l
e
e
x
pe
rihet zalhem geen kwaad doen;to be
m ent, etc., een proef enz. welke de
(no) oll;er (niet)slechteraan toe
moeite w.is;zie ook salt c),e.a.
zijn;er (niet)slechter op worden,er
(niet) op achteruitgaan;zie ook bad bjzzzfc.:waarde;innerlijke w.,verdientetlilkheid);a hundred pounds'- of
c), better c), change è), wear 1:). s
goods, voor f 100 aan goederen;ol
worsen, erger (slechter) maken (worgreat(littlw no) -,van veel(weinig,
den), (doen) verergeren; achteruit
n) w.;zie ook money's worth.
(doen)gaan;jbeurst.j(
doen)dalen. wogree
thily,waardigtlijk);naarwaardr.
worst adl., bow. en znw., (het, de)
lke)
slechtstle),(het,de)ergstte);the- of worthiness, waardigheid; (innerli
waarde, verdienstetlijkheid), vooriti% - ofall...,het ergste (watnog
ffelijkheid.
hete.) is...;ifthe - eomestothe -, wotrrte
hless, waardeloos, van geen waar11 the - happens, in het e.geval;to
nietswaardig,verachtelijk.
getthe - ofit,tohave(beputto)the wode;
rthlessness,waardeloosheid,enz.,zie
.

-, to eome off -, er het slechtst
afkom en,aan het kortste eind trek-

worthless.

hy,dac
htenswaardig;waardtig);ake
n,hetonderspitdelven;at(the) -, WoKretwat
, een waardige beloning;- 91
in het e.geval;bribery at its -, om -
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w ould
Avrest
band, adresstrook fook: postal - );
eonslderation,
to be (of helng)
eonsidered, de overweging waard; lichte morgenjapon; dekblad (ook.
.
of better eause, een betere zaak
tobacco -); tx
4rzlcr.l sigaar; -Sy,
waardig; - ol notiee, opm erkensook: verpakking, pakpapier.
waardlig);behartigenswaardig;-(of) wrapping, in-, om wikkeling, enz., zie
the oecasion, voor de gelegenheid
Wrap f
cfç'.;omhulselts);-(s),verpakking;- paper, pak-,wikkelpapier.
passend;zie ook note c,).
ath, toorn,gramschap.
would, zoutden); wildetn); zoutden) wr
willen;we - say (m ention) ..., wij wreak,one'srage(anger,wrath)upony
merken op...;we - have attended 11
zijn 'woede (toorn) koelen aan.
you had given uslonger notiee,wij wreath,krans,guirlande,slinger;kring,
kronkel.
zouden (ter vergadering enz.)gekoathe, be-, onakransen; vlechten,
men zi
jn,indien u OnS langer Van wre
draaien,strengelen;kronkelen.
tevoren had verwittigdy- you inform
them that ...1, zoudt u hun willen wreck znw.,schipbreuk,(
het) vergaan

(wilt u hun) mededelen,dat...?;zie
ook willl,havec),rather,e.a.

would-bw zogenaamd, zich het voorkom en gevend van, willende doorgaan voor, bedoeld als; aanstaand,
-komend, i
n spe; - purehaser, gegadigde.

wound znœ., wondte) fook jig.); -dressing requisites,verbandstoffen;ointment(paste),wondzalf;-plaster,
w .pleister; - response, progressieve
latex-winning door aftapping; g,œ.,

wonden,kwetsen (ook jig.j.
wovetn),geweven,enz.,zieweave œœ.;
-paper,velijnpapier;- wire,gevlochtenijzerdraad'
,--wiremattress,staaldraadm atras.
wraek, aangespoeld zeewier; wrak,

(v. schip); ondergang, vernietiging
(ook v.plan,hoop enz.),ruïne (jig.);
wrak (ookjig.j;wrakgoederen,strandgoed; to m ake - of, verwoesten, te
gronde richten;to save from -,van
den ondergang redden;togo to - an4
ruin, te gronde gaan;reeeiver ol -m

master (Amer.. eommissioner).
lijden,doen stranden (vergaan)Look
j
ig.j;verwoesten,vernielen,tegronde
richten, ruïneren; doen verongelukken (v. trein); tx4z?zcr.l slopen (v.
huizen);to be-ed,schipbreuk lijden,
strandvonder; ww.,schipbreuk doen

vergaan; -ed goods, strand-, wrakgoederçn; this is the obstade your
plan wIlI- on,op deze hinderpaalzal
uw plan stranden;zie ookshipwreck;

w.goedy-hout(gem.:wreck,wreckage);
ing eompany (operations,ete.),zie
ook = rack 1.
salvage znw.
wrangle ww-, ruzie hebben (
om,for), wreekage, wrakgoedleren), wrakstukkrakélen;znw.,ruzie,gekrakeel.
ken,-hout;overblijfselen,puin,brokwrap fcf
.
ç'
.,(in-,omlwikkelen, (omlhulstukken Look jig.); ook:schipbreuk
len,(inlpakken Look: up); (oplrol(fnz.jig.j;vernietiging (v.hoop enz-).
len;over elkander heenvallen,-slaan wrecker,strandjutter;verwoesterenz..
(v.randen enz.);zie ook wrapping;
vgl.wreck #
<zœ.;berger(v.wrakgoede-ped in mystery, in een w aas van
ren); bergingsschip; (dz?zdr.) sloper
geheim zinnigheid gehuld; -ped in
(v.huizen).
thought, in gedachten verzonken; - wreneh znw-, ruk, draai, wri
nging;
r
ound (about),slaan (wikkelen)om ; schroefsleutel;(/ïg.)pijnlijkte)schel(up) in paper, in papier pakken
ding (verliesenz.);çf/fd
c.,(verlwringen,,
(verldraaien; (/fg.) verdraaien (v.
(wikkelen); -ped up in one's work,
geheelopgaand in zijn werk;- (up)
feiten,woorden enz.);- away (o/)m
in? ookl hullen in,verbergen achter
weg-, af-, losrukken, -draaien, af(/Ig.);znw.,omhulsel,overtrek;(geœ. wrlngen;- from,ontwringen,-rukken
Look jig.j;- open, openbreken,-ruk?zzp.) omgeslagen kledingstuk, reisdeken enz.
ken.
wrest œœ., verdraaien (v. woorden,
wr
app
ag
e,
omhul
s
e
l
t
s
)
;
ve
r
pakki
ng.
wrapper,om hulsel;omslag,kaft;kruisstrekking,wet enz.),verwringen; -

m estle
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write
from, ontwringen, -rukken; afdwinging; - of demand, bevelschrift,
gen,-persen (v.belofte,geheim enz.); exploit; - of error, bevel tot revisie
Iand -ed from the sea, aan de zee
van een vonniswegenseen foutin den
ontwoekerd land;- one'swordsfrom
vorm;- ofinquiry,b.totvaststelliny
their obvious meaninp de klaarblijvan schade; zie ook execution,fierl
facias,prohibition, subpoena,superkelijke betekenisvan lemands woorden verdraaien'
,
1 znw.,stem ham er'
sedeas; --server, deurwaarder.
hloek(pin),stem blok (-pen)(v.piano). write c) schrijven; zie ook writing en
m estle W W ., worstelen L
ook /ïg.; om, written; writing (in telegram),brief
for; m et, with);* znw.
volgt;at the tim e of writing, op het
, worsteling

fook jig-j.

m etch, ongelukkige, stakker; ellendeling, schelm .
wretehed?ongelukkig,ram pzalig,ellen-

dig;(/zg.,gemeenz.jarmzalig,misera-

bel, slecht, beroerd.
wretehedness, ongelukkige toestand,

tnz.,zie wretched.
kronkelen, draaien; wrikken; (/ïg.)

wnggle ww., wriggelen, wriem elen,
zich in allerlei bochten wringen,
draaien; - oneself into, zich zien te
dringen in; - out of it, zich er uit

(weten te) draaien (werken); znw.,
Yewriggelenz.;draaierij.
wnng, wringen (uit, from, out of);
persen, knellen, drukken; - (out),
uitwringen; - out (Jfg.),afpersen,
dwingen; - eonsent (money, ete.)
lrom (outof)a person,iemands toestemming (iemand geld enz.)afdwingen (-persçn);- thewordsfrom their

truem eanm g,dewoorden verdraaien;
zie ook withers; -ing wet, druipnat;
-i
ng m aehine, zie wringer.
w
wr
ringe
nkle
r,I
w ringm achine.

znw.,rimpel, plooi, kreuk;
ww.,(zich)rimpelen,ploozen,kreukrn.
wrinkle 11 (gemeenz.j,ldee,tip,foefle,
kneep,kunstje,truc.
wrzii
se
t,wr
-band,
(vaste)manchet;- wateh,
istlet.
wristlet,armband;polsmofje;- wateh,
a.horloge.
writI fveroud.= written);- large,er
dik op liggend (/ïg.);geaccentueerd,
aangedikt,nog erger gem aakt.
AritII,beveltschrift),dagvaarding,oproeplng; (deurwaarderslexploit; to
serve a -,een exploit betekenen;to
eerve a - (uplon aperson,to serve a
p.with a -,iem and een e.betekenen;
serviee ofa -,betekening van een e.;
- olattafhm ent,bevel tot beslagleg-

ogenblik dat ik (wij) dit schrijf
(schrijven);Iwrotehim a letter(the
result) last week, ik schreef hem
verleden week een brief (het resultaat),zieook- to;wearewriting to
ask (inform) you ..., wij wilden u
vragen (delen u mede)...;he wrote
asking me ...,hijvroeg mij...;we to eonfirm ..., bij dezen bevestigen
wij ...; zie ook word cu).
b)verbind.,- baek,terugboeken (v.bedr
ag, nota); - dowm opschrijven,
-t
ekenen; afbreken, -kamm en, -m aken;afschrijven op;writing down of
eapital, kapitaalafboeking; - down
the plant by f 1000, zie N off; -

onesell down (as)incapable,zichzelf
een brevet van onbekwaam heid uitreiken; - for, schrijven om ; - im
inlassen, tussenvoegen; - off? afschrijven,-boeken; zo maar ult de
m ouw schudden, neerpennen; - off
largely on ...,ruim afschrijven op;off f 1000 on plant,- f 1000 otfplant
(-aeeount), f 1000 op deinstallatie
(den inventaris) afschrijven;- offag
a bad debt, afschrijven (als nonvaleur); the ship was written off
as wreeked, het schip werd a1s vergaan van de lijst afgevoerd; --off,
zie writing-off;- out,uit-,overschrijven,copiëren;voluitschrijven;-(out)
a eheque (reeeipt, ete.), een cheque
(kwitantie enz.) schri
jven; - out in
eode,ziecode ww.;I wroteto him last
week, ik heb hem verleden week

geschreven;-up,bijwerken,-houden,
schrijven (v.boeken,li
jst enz.j;bijboeken;bi
jstempelen (v.aandelen);
in de hoùgte steken, ophem elen,
kammen; een uitvoerig (en opgesmukt)relaasgeven van;writing up
ofeapital,kapitaalbijboeking; --up,
ophemelarijenz.,relaas.
-

writer
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wurzel

writer, schrijver; schrijver, auteur; komen, -lopen; defect geraken; to
schrijver,klerk (opambtelijkbureau); guess -,misraden;to treat (aII) -,
schrijfcursus; - (to the signet)
(geheel) verkeerd behandelen (om(Schotl.j,procureur;the (present) -,
gaan met).
schrijverdezes;- forthepress,pers- c)znw.,ietsverkeerds,kwaad;onrecht,
man,dagbladschrijver.
verongelijking;ongelijk;his -s,het
writhe(/fg.),ineenkrimpen (onder,bij, hem aangedaneonrecht;zijngrieven;
under,at).
todo-,ietsverkeerdsdoen,zieookb);
writinr, het schrijven; geschrijf; yy- t
o do one (a) -,to do - to a person,
iem and onrecht aandoen, hem verschrlft, schriftuur'
, schrift; schrllftrant;mv.ooklwerken (v.auteur);in
ongelijken;to do one -,ook:iemand
-,schriftelijk,oy schrift'
,to notify a
verkeerd (Onbillijk) beoordelen; to
right a 00n onrecht herstellen;to
person in -, lemand schriftelljk
suffer -,onrechtondergaan;to be in
kenn
i
s
g
e
ve
n;
t
o
p
ut
(
do
wn)
i
n
-,
o
p
schrift brengen, zie ook com m it,
the-,ongeli
jkhebben;toputinthe-,
consign,noticec,).reducebj;-bloek, in het ongelijk stellen, de schuld
blocnote;-book,schrijfboek'
,-ease, geven;zie ook right c1).
desk, s.bureau,-lessenaar; d)ww.,onrechtaandoen,verongeli
jken,
S
.
m
a
p
;
ink,s.inktà-materials,s.behoeften;
onbillijk zijn jegens,onbillijltbeoor--off,afschrljving;statutorywritingsdelen;henever-edusofapenny,hij
off, verplichte (statutaire) afschrij- heeft ons nooit een cent te kort
vingen; - pad, zie pad l znf
,
ç'
.,
'gedaan.
paper, s.papier; - pen, s.pen; - c)samenst.,-doer,overtreder;onrechttable, s.tafel; - tablet, blok postpleger'
,m isdadiger;-doing,verkeerde
papier, bloc note.
hande
l
ingten),onrecht,overtreding;
written,geschreven,enz.,zie write c); - -head,dwarskop,-drijver;--headed,
eigenzinnig,dwars:koppig;--minded,
schriftelijk,op schrift;- examination
beheptm et allerlelaverechtse opvat(statement, guarantee, ete.), schriftingen;--sized,van verkeerde afm etelijkte)examen (verklaring,garantie
enz.);the - Ianguage,de schrijftaal.
tingten); --timed,ontijdig,niet opportulln.
wrongc)adj.,verkeerd,nietin orde (in
den haak,goed),mis;to be-,hetmis wrongful,onrechtvaardig,onbillijk;onrechtmatig,wederrechtelijk;to elaim
hebben;ongelijk hebben;hewas- to
dam ages for - dism issal.schadeloos..., i
twas-for(of)him to...,hijheeft
verkeerd gedaan met...; to be - in
stelling eisen wegens onrechtm atig
ontslag.
one'streatmentof...,zie b);there is
wrongly,verkeerdtelijk);ten onrechte;
s
o
me
t
hi
ng
(
wi
t
h
i
t
)
,
e
r
i
s
i
e
t
s
ni
et
in den haak,er hapert iets aan, de
onrechtvaardigtlijk);- worded, verzaak isniet in orde;whatis - with it
keerd geredigeerd.
ongness,verkeerdheid.
(him),watmankeert (hapert)eraan wr
ought,gewrocht;bewerkt,behouwen,
(hem)?ook:watiserop (hem)aan te wrge
smeed,geslagen;this has - m any
merken?;(the)-sideout(uppermost),
changes in ...,dit heeft heelw at ver(het) binnenste buiten (onderste
andering teweeggebracht in...; it boven);the balance ison the - side
two wholesome (detrimental) effeets,
(totheextentof...),eris een nadelig
saldo (van...);he always does the hethad twee heilzame (nadelige)gevolgen; - iron, geslagen (gesmeed)
thing,hijpaktallesverkeeld aan;to
do it the - way,het op de verkeerde
ijzer;-silk,bewerktezijde;he-upon
j bewerkte hem om...;
manierdoen;zteook box c),end ca), him to ...,hi
zie ook high c).
horse c),shop c),work bgj,e.a.
b)ka
bi
.
)'
w.,verkeerd,mis;den verkeerden wry, scheef, verdraaid, vertrokken
ntuit;to act -,verkeerd handelen;
(zd!#.);to make a - faee, een lelijk
todo -,(er)v.(aan)doen,zieook c);
(zuur)gezicht zetten.
.

to go -, v. gaan, m islopen, v. uitEngels fft
zzàtfelswoordenboek

wurzel,zie m angel.
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X

year

beugel;- leeeh,ralijk'
, sail, razeil;
-

X , zie ex; zie ook X-rays.
xanthin, xanthine:m eekrapgeel.
xanthoxylon, geelhout.

xehee,chebek (kleine driemasterin de
Middell.Zee).
xenom ania, xenom anie: overdreven

taekle, noktalie.

yar
d III znw., binnenplaatstje); erf;
werf;em placem ent;zie ook building-,
dock-,farm-,goods, iron-, lumber-,
naval, railway-,ship-,storage-,tan-,

xylose, houtsuiker.

timber-yarde.a.;-tslman,wieopeen
werfenz.werkt;(spoorweglemplacem entarbeider,rangeerder'
, - m aster,
rangeermeester'
, ww. (inz. Amer.,
Wuslr.),perken,op afgeslotenterrein
bijeenbrengen (v. vee); opslaan (v.
hout).
yardage1,lengtein yards;opslagkosten.
yar
dageII,perkrecht(vgl.yard1lIf
zzf
zz.l.
Yarm outh, - hloater, verse bokking.
yarm garyn (om stoffen van tespinnen,
te brelen enz.), draad; (scheepvej
kabelgaren; fgemeenz.) lang uitgesponnen of onmogelijk verhaal;
-count
, draadgetal (v. weefsel);
- - dyet
l,door de wolgeverfd; - reel,

Y

garenhaspel; - roller, g.spil; splnner, g.
fabrikant; - strop (sc#.),
want-, g-strop.

voorliefde voor al w at uitheems is.

xenon,xenon (edelgas).
xeres, sherryt
wijn).
X-rays, X-stralen.
xylograph, houtsnede.

xylor apher,houtsni
jder,-graveul'
.
xylographie,xylographisch:dehoutsnijkunst betreffend.
xylography,xylographie:houtsnijkunst,
houtdruk.
xylolite, xylolitelt:houtgraniet.
xylonite, celluloid.
xylophagous,houtvretend (v.insecten).

yachtznw.,jacht; sman5wieme
enj.
@ te

yaw I Lscheepv.j ww., (doen) gieren;
znw.,gier;to give(take)a -,gieren.

vaart, eigenaar Van
een J.; WW., yaw 11,schuimen (
suikerrafjinagej.
varen m et een J'.. -ju#, J-.Var0yj, yawl,jol;soort zei
ljacht.
zeilen,j.-,zeilsport.
y'day,ajk.v.yesterday.
Yale, - lock, Yale-slot.
yea (jur.),ja (bij beantwoording van
yam , yam s-,broodwortel.
vraag); t-4rzzcr.l stem vöör; vooryank (Amer.ojgemeenz.jww.,rukken, stem m er.
een harden ruk geven aan;znw.,ruk. yean,werpen,lammeren (
v.ooi).

Yankee (gemeenz.j znw., Yankee: bij- yeanlinq,lammetje,geitje.
naam van den (Noord-lAmerikaan; yearc),Jaar;a(per)-,perj.;ealendar>
-s fgemeenz. beurst.j? Amer. Linz.
kalender-j.;the eurrent(present) -,
spoorweglwaarden;adJ.,Amerikaans. hetlopende (dit)j.;every -,iederj.,
Yanke
edom (gemeenz.j,de (hetlandder) jaarli
jks'
,Iast-,verleden (hetvorige)
Yankees.
j.
;
l
e
ap
-? schrikkel-j.;next -, het
volgend J.; the result of a -'s
Yankeefied (gemeenz.),veramerikaanst.
YaA eeism (gemeenz.), Amerikaanse
operations,hetresultaat van een j.
eigenaardigheidl-heden); America- werken;zieookday J,
),financial,new
nism e.
c
), past c), yearly;- book,j.boek;
-yapp, Yapp-band: slappe (boeklband
long, een J. durend'
, jarenlang;
met overslaande randen.
--old,eenjarig (dier).
yapper,keffer (ook jig.j.
bjrzzcfvoorz.en verbind.,- by (after)-,
yard 1, yard (ajgek.: yd): Eng. el jaar op jaar,iederj.;reportfor the
(91,ii cm); by the -, bij de e1; year 1937, verslag over hetj.1937;
- m easure, ellemaat, el; - stiek
for-s!jarenlang'
,notfor-s(tocome),
(wand),ellestok;Ljig.jmaatstaf.
(nog)ln geenj.n;formany -s(past),
yard 11 Lscheepv.), ra; --arm,ranok; sedertj.n;for(many)-stoeome,nog
-arm and(to) --arm,nok aan nok; j.n;for some -s, (gedurende) enige
- ehain, borgketting; - hoop, raj.n; for some -s past, de laatste

yearling
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yield

early - to ...,het is nog te vroeg om
(sedertenige)j.n;from - to -,van j.
tot j.; in the next few -s, (in) de
(nu reeds)...;for some time -, nog
eerste j.n;oflate (reeent) -s,in the
enigeti
jd;thework - tobedone,het
werk; have the
Iast1ew -s,(in)de laatste jaren;at
nOg te verrichten '
thistimeof-,in dezen tijd van het
goodsarrived -1,zijn degoederen al
aangekolnen ?; will the work be
j.;throughout the -, (gemeenz.jall
the - round (over), het gehele j. Hnished -1, za1 het werk nog (nu)
door; - in - out,from -'s end to -'s
gereedkom en ?; whether you have been able to ..., of u reeds hebt
end, j. in, j. uit; zie ook review
ZnW .
kunnen...;thelowestlevel- recorded,
het laagste peil nog ooitbereikt;he
yearling znw.,eenjarig dier; - heifer,
hokkeling.
will sueeeed -, het zal hem nog wel
yearlyadj.en bi
.
)'
w.,jaarlijks,jaar...?per
(eens) gelukken;a - more dilfieult
jaar; - instalment (rent,ete.)
.,Jaartask,een nog moeilijker taak;his termijn (-huur enz.).
unfinishedtask,zijn (vooralslnogniet
yearn,sm achten,reikhalzend verlangen
volbrachte taak;the reasoning seem s
(naar,for,after;om ,to).
sound,(but) - I am not eonvinced,
yeast,gist;-powder,g.poeder;t-4/z?cr.l
deze redenering lijktweljuist,maar
bakpoeder.
toch (nochtans)beniknietovertuigd;
yeasty, gistend (ook jig.j;schuimend; zfc ook learn.
(jig.jluchtig,ondegelijk,oppervlak- b)verbind.,as -,(voorlalsnog,nog;not
kig.
as-,(vooralslnog niet;even -,(zelfs)
yelk,zie yolk.
nu nog;haveyou ever -...1,hebtgij
yellow (l.dJ'., V0O1; vergeeld; the ooit...??
'notjust-,nu niet,vooreerst
press (fnz. Amer.), de gele pers:
(nog)nlet;never -,nog nimmer'
,nor
sensatiepers, - soap, Spaanse zeep;
-?en ook niet,alevenm in;not-,nog
- ware,geelaardewerk;zie ook flag l;
nlet;not- finished,notfinished (as)
baek,goedkope(inz.Franse)roman;
-,nog niet gereed'
,zie ook time ca);
-dog fund t-4zzzcr.l,fonds,dienend
- again (oneemore),nogweder,nog
tot betaling van om koopgeld e.d.;
- wood,geelhout;znçv.,geel;geelsel,

gele (kleurlstof;sensatieblad,-schrijver;the -s,geelzucht (v.vee);œœ.,
(verlgelen,geelworden (maken) -ed
witi,vergeeld van.

eens;som e item shaveto be altered again, enige posten moeten nOg
weder veranderd w orden; not @@@ *
awhile,vooreerstnog niet...;another
and - another ...,steeds weerandere

(nieuwe) ....

yellowish, yellowy, geelachtig.
yew,taxisthout).
yen t
zzze. onveranderdj,yen (Japanse yield c) ww.,voortbrengen (v.oogst,
munteenheid).
vrucht enz.); opbrengen, -leveren,
yeom an, klein landeigenaar, hereboer;
afwerpen;geven,verlenen,schenken,
toestaan; afstaan, opgeven; plaats
(scheepv.jgast;- olthe.hold,ruimsgast; - of the storeroom , proviandmaken (voor, to); toegeven (aan,

meester; (to do) -Cs) serviee, uitstekende diensten (krachtige steun)
(verlenen);to do -('s) servieeto,ookk
zichzeerverdienstelijk makenjegens.
yeomanry,stand (klasse)der,,yeomen''.
yerba (maté),Paraguay-thee.
yesterday, gisteren; -'s paper, de courant van g.; their -'s letter, their
letter of -'s date, hun brief van g.

yetc)bi
.l
'
w.,nog,(voorlalsnog,totnog
toe,nu nog,nog steeds (ook:as -);
nog weleens;altreeds);toch,nochtans; voegw.,maar (toch);it is too

to); bezwijken, zwichten, wijken
(voor,to), meegeven (onder druk);
ook:Wijken, dalen (v.koersen);zie
ook yielding;- poorly (well;largely,
abundantly),een slecht (goed;ruim)
beschotgeven,weinig (heelwat;zeer
veel)opbrengen;this investment -s
5 %,deze belegging bl.
engt 5% Op;
eonsent, toegeven; - m llk, m elk
geven;I - thepoint,datgeefik toe;precedence to,den voorrang gunnen

(laten); - a profit, winst opleveren
(afwerpen),renderen;-tononein ...,
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zigzag
yielt
ling
voor niem and onderdoen in...; - to youth,jeugd;jongel
ing;jongelieden.

druk(aandrang,
pressure(foree),voor
geweld) Wijken,
. - up, opleveren,
brengen;Opgeven,afstaan;- up one's
rights to.afstand doen van zi
jn rechten ten gunste van;zie ook inch 1,
palm 1,result :),return :,),e.a.
bj znw., opbrengst, beschot (v. oogst
enz.),productle (opbrengst);rrndem ent .(ook op fondsen);(het)wnken,
en z., Zbe c)
; - point ftechn.j,strek
(-grens).
yielding, meegevend; buigzaam ; (jig.j
meegaand,toegeefli
jk,buigzaam.
yoke znw., juk (ook jig. en v. roer);
schouder- of heupstuk (v. blouse
enz.); - of oxen, juk (span) ossen;
f
zzf
zz., het juk aandoen (opleggen),
aanspannen;koppelen,sam envoegen
(fnz.fig.);bijelkanderpassen'
,samenwerken; - lines, stuurreep.
yolk,(eierldooier;wolvet;woolin the>
ongewassen (vette)wol.
yolky, dooierachtig; vettig.

yttrium (chem.j,yttrium.
yuftts), juchtleder.

-

yonder, ginds.

yonside(zeld.jznw.,overzijde;bQ'
w.,aan
de o.;voorz.,- (of),aan de o.van.
yore, of -,(van)voorheen,weleer;in
(the) days (times) of -, in vroeger
dagen, weleer.
York-Antwerp Rules, idem : officieel
vastgestelde regelen voor het opm a-

ken van averij-grosse.
Yorkshire (gemeenz.j,sluwheid; (sluwe)
beetnemerij(ook:- bite);to eome on (over),beetnemen;- eompliment,
w aardeloosgeschenk;- flannel,ongekleurd flanel; - grit, polijststeen;
- relish,soort pikante saus;- stone,
soort bouwsteen.

youngster,jongmens,jong maatje.
your
s, de (het) uwe;van u; at -, te
uwent; a business friend of -s, een
zakenvriend van u;- ofthe 7th inst.

Z
zaffre, zaffer, saffloers,kobaltkalk.
''Zam s'',aandelen Zam besia Fxploring
Co.
Zante, - wood,geel-,fustiekhout.
zax, zie sax.

zeal,ijver,vuur,dienstijver.
zealot, zeloot.
zealotry, zelotism e.

zealous,ijverig,vurig,volvuur;- for,
ijverend voor.
zebra, - wood, zebrahout.
zedt-har),Z-vormigestaaf.
zedoary, zedoar: m aagwortel.
zees?Z-binten,-ijzer,-staal.
zemindar (Eng.-1nd.),Bengaalsgrondbezitter.
zem indary, land van een ,yzemindar''.

zenana, - (eloth), (dunne) halfzijden
stof.
zenith, zenith (ook jig.j, top-, hoogtepunt;toreaeh its-,zijn hoogtepunt
bereiken;atits(the)> op hethoogtepunt;at the - of one's fam e,op het
toppunt van zijn roem.
zeni
thal, van het zenith; (jig.j allerhoogst.
zephyr,zefier;zefier(stoj);ook:(dunne)
sporttrui.
zero,nul;nullpunt);(/fg.)nul;above -,
boven nul;to he at -,op nul (het
nulpunt) staan; at -, ookl bij 0
graden;below -,ondernu1(ookjig.j;
toreduceto -,totnulreduceren Look
jig.j; - (hour), uur (dag) van het
begin ener aanvalsoperatie (mil.en
/ïg.); - line, nullijn; - mark, nulstreep; - point, nulpunt; - post,
eerste mijlpaal.
zest,pikantingrediënt,ietspikants(inz.
jig.j,jeu;smaak,genot;animo,lust;
to add (give)a -to (jig.),ietspikants
geven aan,fleurbijzetten aan,kruiden.
zetetie (zc!#.),onderzoekend,langs on-

(zcf#.),uw schrijven van 7 dezer;-s
truly, hoogachtend Lsterker: -s very
truly, very truly -; vormell
jkerl faithfully);- faithfully,ook:uw dv.;
- respedfully, hoogachtend,uw dw.
dr; - sincerely, hoogachtend tpdrsoonljk en minst vormell
jkj, ooà: derzoekenden weg, heuristisch.
t.à v.,t.t.;- cordially (Xrzzdr.),t.t.; zibelinw sabeldier,-bont.
zie ook affectionately,command c), zigzag znw.,zigzag,z.lijn,-weg,-baan
obedient.
enz.. in -s, z.sgewi
jze'adJ'
.,zigzag

zillah
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***j Z.SgeW iJ-ze lopend; bi
jw-, z.s- op zink etsen, zincographisch reproren; -grapher, z.graveur; -gewijze'
, to run -, z. lopen; ww., duce
graphie, zincographisch; --graphy,
z.sgewijze (doen)lopen (gaan,varen
zincographie;-type,zieNgraph znw.
enz.);(/ïg.)op en neer(heen enweer) zine
ode, positieve pool, zinkplaat, in
gaan.
electr.elem ent.
zillah fEng.-lnd.),district.
, zincous, zinkachtig,zink....
zinc c,) znw., zlnk; ook = zincode'
flowers of -, z.bloem en; --bearing, zi
nke
d?zineked,verl.ti
jd en verl.deelw.
V. ZlnC.
z.houdend; - blende, z.blende; block Ldrukk.j,z.plaat;- extraetion, zinking,zincking,tegenw.deelw.v.zinc.
z.winning; --lined, m et z. bekleed'
, zinky, zinkhoudend,zink....
lining,z.bekleding;- mine,z.mi
jn; zip (/fg., gemeenz.j,fut,drang, gang,
- ointment, z.zalf; - ore, z.erts;
vaart; - fastener (fastening), rits- oxide, z.oxyde;- plate, plaatzink'
,
sluiting.
- plating, verzinking'
, - slabs, z.in zireon!zlrkoon (
edelgesteente).
blokken, blokzink; - spar, z.spaat; zireoni
um,zirconium (metaal).
- ware, z.
w erk, -waren; - whitw zloty,zloty (Poolse munteenheid).
z.wit, -oxyde; - works, z.fabriek, zonal,zone.
..,gordel-..;met (klringen;
- t
ariff, zonetarief.
smelteri
j.
z
one
z
nw.
,
gordel, zone, luchtstreek;
btœœ.,metzink bekleden (overtrekken,
behandelen); zie ook zinked cn
zone,gebied;frigid(temperate,torrid)
zinking.
-, koude (gematigde, hete) luchtzineie, zink....
zinelferous, zinkhoudend.

streek;ww.,om görden.
zoological gardem dierentuin.

zincify,ziezinc bj.
zoom,zoemen;(gemeenz.jeen geweldige
vlucht nemen;reclam e m aken voor,
zinco Lgemeenz.j,zie vgraph; -graph,
znw.,zincographie,zinkgravure'
,ww.,

opkam m en.
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Nederlandsch-Engelsch H andelswoordenboek, ten gebruike van

candidaten voorde practijkexamens,handelsscholieren,zakenlieden, enz., door d. Borts Jr., Hoofdcorrespondent bij De
BataafschePetroleum Maatschappijen C.vanderSpek,Leeraar
aan de Gemeentelijke Handelsschool te Zaandam .
Prijsgebonden . . . u . . . . . . . . . . . . .f 4,50
Voorhen dietegelijk het EngelsHandelswoordenboek bestel1en (Engels-Nederlands) bedraagt de prijs f2,50 zodat beide
delen tezam en f 10.- kosten.

TweehonderdEngelscheExamenzinnen,ontleend aan de practijkexamensen van aanteekeningen en woordenlijstvoorzien,door
4.J.C. Pauptit,Leeraar aan de Avondscholen der Vereeniging

x

Handelsonderwijs''te Amsterdam.Prijs . . . . . .f l,Ten Bosch' Viertalig Teehnisch W oordenboek, bevattende de
vier gebonden deelen:
A . Engelsch- N ederlandsch;
B. Duitsch- N ederlandsch;
C. Fransch- N ederlandsch;
D . N ederlandsch- Engelsch- Fransch- Duitsch.

De prijs van de vierdeelen tezamen bedraagt . . . .f27,50
d . Engelsch- Nederlandseh Technisch W oordenboek. Tw eede

herzieneen belangrijk uitgebreide druk,bewerktdoor1r.C.G.
1.G .Koopman en 1r.L.H.N.Dlz//ur,metmedewerkingvan
lr.P.Labrl
jn,lr.A.W .C.Dwars,lr.F.P.P.van Groningen,
lr.J.P.Huchshorn,J.M .Dietzen de N.T.M .,,Radio-llolland''.

Prijs,gebonden in zwaren linnen band . . . . . . .f 7,50
X .Dxitsch- xederlandsch Technisch W oordenboek.Tw eedeher-

Ziene 0n belangrijk uitgebreide druk:bewerkt door J.X. M.
Frcul:lngenieur te Berlijn.
Prijs,gebonden in ZWaren linnen band . . . . . . .f 7,50
.

-

-

C.Fransch- N ederlandsch Teehnisch W oordenboek.Tweede her-

zieneenbelangrijkuitgebreidedruk,bewerktdoorIng.Gust.d.
Görransson U .L.Br. en L. van R iel. M et m edewerking van
verschillende technici en de N .T.M . ,,R adio-llolland''.

Prijs,gebonden in zwaren linnen band . . . . . . .f 7,50
D . Nederlandseh-Engelsch-Fransch-D uitsch Technisch W oor-

denboek.Derdeherzieneenbelangrijkuitgebreidedruk,bewerkt

door J. d .de Feer,O fficier van den M arine-stoom vaartdienst.
M et m edew erking van M . J. a4. van Iersel, Officier van den

Marine-stoomvaartdienstb.d.enN .J.Verweij,Oud-lnspecteur
van het Onderwijs in Ned. lndië.
Prijs,gebonden in zwaren linnen band . . . . . . .f 9,Geïllustreerde Teehnische W oordenboeken. M et m edew erking van

vele deskundigen,door Aljred Schlomann.
ln samenwerking met den Duitschen uitgever R.Oldenbourg
te M iinchen is blJ ons verschenen een voor N ederland,door een

supplement,bruikbaargemaakteuitgavevan heteerstedeeltje
van bovengenoem de serie w oordenboeken, getiteld:

M achine-onderdeelenendegebruikelijkstegereedschappen.Duitsch-

Engelsch-Fransch-R ussisch-ltaliaansch-spaansch, m et Nederlandsch supplem ent, onder redactioneele m edewerking van
D ipl. Ing. P aul Stl
'
ilpnagel, voor Nederland bewerkt door
H .E . K . E zerm an, m et 823 figuren. Vervangt 42 tw eetalige
woordenboeken!

Pri
js gebonden in handig zakformaat . . . . . . . . . f4,50
Veeltalige W oordenboeken,volgens het ,,Eentalig systeem ''.Deel:
Grondbegrippen der Techniek, voor de Nederlandsche taal
bew erkt door 1r. P. von Pritzelw itz van der H orst.
N ederlandsch: Grondbegrippen der Techniek. 216 blz. f 3,50
D uitsch: Grundbegriffe der Technik. 283 blz. . . . . f 2,80
Engelschl G eneral technical term s. 222 blz. . . . . . f 2,80
Fransch: Technologie Générale. 276 blz. . . . . . . f 2,80
leder deel is in linnen gebonden.
Bevat ruim 11 000 w oorden en uitdrukkingen uit de technische
hulpw etenschappen, w iskunde, natuurkunde, scheikunde, m e-

chanica, elasticiteit, kennis en beproeving van grondstoffen,
brandstoffen en andere energiebronnen, technisch teekenen,
w erktuigonderdeelen, gereedschappen, m eetinstrum enten, in-

dustrieele en economische organisatie.Tevens zijn erin opgenom en veelvuldig voorkom ende term en op speciaal vakgebied,
vooral der werktuigbouw kunde en der electrotechniek, voor

zoover deze van algemeen belang zijn.
H andelskennis voor den m iddenstand. Leerboek ten dienste van
de opleiding voor het m iddenstandsdiplom a ,,Algem eene H an-

delskennis'', door Dr. E. J. Tobi, met een bijdrage van
F.L.van der Leeuw.Derde druk.Prijs . . . . . .f 1,80
Nederlandse Taal en H andelscorrespondentie voor 4en X iddenstand, door d . R . van Bavel, H oofd ener school te Utrecht,

en J.Traast,Directeurvan de Vakschoolvoor W inkelpersoneel
te Am sterdam .

Deel 1.(Nederlandse Taal):

Correctieboek. Prijs . . . . . . . . . . . . . . .f 1,10
W erkblok.Prijs (exclusief4 pct.omzetbelasting). . .f 1,10
Deel l1.(Handelscorrespondentie.)
lDrijS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f 1,4.
I
0

W erkblok.Prijs(exclusief4 pct.omzetbelasting) . .f 0,35
Yerklarend A lfabetisch Register van Initialen en Afkortingen,

55
V.A.R.I.A.''Pri
js . . . . . . . .ing.f1,25;geb. f 1,85
Dit boek bevat 10000 alfabetischgerangschikte,duidelijkverklaarde afkolingen en initialen. Onm isbaar op kantoor ter
m eerder begrip van overeenkom sten, contracten, offertes,
leveringsvoorw aarden, vraclltbrieven, rekeningen en correspondentie.

H andleiding voor de boekhouding van artsen en tandartsen,
door A. A .ter Laag, oud-notaris.

IDVilS . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . f1.,----

